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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ.207906/2018/0009256/18-05-2018 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α’), όπως 
ισχύουν και μετά το 3/24-02-2017 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας γίνεται δε-
κτή η από 25-04-2012 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Επώνυμο ΑΣΙΚΟΥ Όνομα ΗΛΙΑ Όν. πατρός ΦΑΝΤΙΛ, γεν. 
28-07-1961 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

2. Με την Φ.207919/2018/0009241/18-05-2018 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α’), όπως 
ισχύουν και μετά το 54/23-11-2016 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων της 
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 12-09-2013 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΧΑΪΛΟΒΙΤΣ Όνομα ΝΤΡΑΓΚΑΝΑ Όν. πατρός 
ΝΤΡΑΓΚΟΛΙΟΥΜΠ, γεν. 10-11-1975 στην ΣΕΡΒΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.207998/2018/0009253/18-05-2018 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α’), όπως 
ισχύουν και μετά το 58/23-09-2016 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής της 
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 07-07-2014 αίτηση πολιτο-
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΡΕΒΑΖΙ Όνομα ΑΡΜΠΕΝ Όν. πατρός ΘΕΟΔΩΡ, 
γεν. 30-03-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.209244/2017/0037546/18-05-2018 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α’), όπως 
ισχύουν και μετά το 42/20-07-2017 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή 
η από 08-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΧΑΝΑΣ Όνομα ΒΑΣΙΛΗΣ Όν. πατρός ΓΡΗΓΟ-
ΡΙΟΣ, γεν. 20-09-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.128319/2018/0009640/18-05-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α’), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α’) και του άρθρου 22 
παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το αριθμ. 3/30-01-2018
πρακτικό της Α’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 12-02-2008 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΙΒΑΣΣΚΙΕΒΙΤΣ Όνομα ΟΞΑΝΑ Όν. πατρός ΒΑΛΕΡΙΙ, 
γεν. 02-04-1974 στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ   

 Ι 

(2)
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών .

 1. Με την Φ.206107/2018/0000494/18-05-2018 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α’), όπως 
ισχύουν και μετά το 30/24-11-2016 πρακτικό της Επιτροπής 

Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γί-
νεται δεκτή η από 16-10-2013 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΡΟΖΝΤΑΝΟΒΑ Όνομα ΙΒΑΝΚΑ Όν. πατρός 
ΡΑΝΤΟΪ, γεν. 16-10-1961 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.208003/2018/0009552/18-05-2018 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α’), όπως 
ισχύουν και μετά το 74/23-11-2016 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής της 
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 29-09-2014 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΤΡΑΣΚΟΥ Όνομα ΕΛΕΝΑ-ΙΡΙΝΑ Όν. πατρός 
ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ, γεν. 01-05-1973 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.208106/2018/0009547/18-05-2018 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α’), όπως 
ισχύουν και μετά το 36/29-06-2017 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή 
η από 28-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΡΙ Όνομα ΠΑΥΛΙΝΑ Όν. πατρός ΛΑΒΝΤΟΣ, 
γεν. 03-02-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.208162/2018/0009214/18-05-2018 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α’), όπως 
ισχύουν και μετά το 15/01-06-2017 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της Α.Δ. Αιγαίου γίνεται 
δεκτή η από 06-04-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλ-
λογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΙΟΣΙΑ Όνομα ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ Όν. πατρός ΛΕΦΙ, γεν. 
16-02-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ   

 Ι 

(3)
 Πολιτογράφηση αλλοδαπού .

 Με την Φ.205355/2018/0009031/18-05-2018 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α'), όπως 
ισχύουν και μετά το 78/10-11-2016 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Αθηνών Α' της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή 
η από 12-09-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΕΛΝΑΦΑΡ Όνομα ΣΕΛΙΜ Όν. πατρός ΙΣΣΑ, γεν. 
08-12-1969 στην ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ   
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(4)
 Πολιτογράφηση αλλοδαπού .

 Με την Φ.210515/2018/0009859/18-05-2018 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α'), όπως 
ισχύουν και μετά το 15/28-09-2017 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας γίνεται δεκτή 
η από 23-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΛΙΛΙ Όνομα ΕΝΤΜΟΝΤ Όν. πατρός ΝΑΖΙΦ, γεν. 
09-07-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ   

 Ι 

(5)
   Τροποποίηση της αριθμ. Φ. 20996//15837-

31-10-2017 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρω-

μένης Διοίκησης.   

 Με την Φ.20996//18636/17-05-2018 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής τροποποιείται η 
προγενέστερη Φ.20996//15837-31-10-2017, η οποία δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ 4766/Β’/29-12-2017, στη σελίδα 66962 στη 
στήλη ένα, και αφορά σε απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας της 
ΜΙΤΡΕ ΚΡΙΣΤΕΛΑ ως προς το επώνυμο από ΜΙΤΡΕ σε ΣΕΧΟΥ. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η Φ.20996//15837/31-10-2017 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ   
 Ι 

(6)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-

θρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.20032/2016/0024844/18-05-2018 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 αποδεκτή η από 10-11-2016 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΝΤΕΜΙΛΙΟ (επώνυμο) ΛΟΡΙ (πατρώνυμο) ΝΤΕΝΤΕ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-04-2006, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ, 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 30-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΟΡΙ (LORI) (κύριο όνομα) ΝΤΕΝΤΕ 

(DEDE).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΟΡΙ (LORI) (κύριο όνομα) ΛΙΖΑ (LIZA).
2. Με την Φ.20037/2016/0024849/18-05-2018 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 αποδεκτή η από 10-11-2016 δήλω-
ση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΝΤΑΝΙΕΛΟ (επώνυμο) ΛΟΡΙ (πατρώνυμο) ΝΤΕΝΤΕ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-08-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΧΑΡΝΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού 
Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνι-
κό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
30-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΟΡΙ (LORI) (κύριο όνομα) ΝΤΕΝΤΕ 

(DEDE).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΟΡΙ (LORI) (κύριο όνομα) ΛΙΖΑ (LIZA).
3. Με την Φ.20062/2016/0024910/18-05-2018 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 αποδεκτή η από 10-11-2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΕΛΕΑΝΑ (επώνυμο) ΛΥΜΠΕΣΑΡΙ (πατρώνυμο) ΒΑΝΓΕΛ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-10-2003, και κατοικεί στο 
Δήμο ΩΡΩΠΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού 
Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνι-
κό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
19-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΥΜΠΕΣΑΡΙ (LYBESHARI) (κύριο όνο-

μα) ΒΑΝΓΕΛ (VANGJEL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΥΜΠΕΣΑΡΙ (LYBESHARI) (κύριο όνο-

μα) ΛΟΡΕΤΑ (LORETA).
4. Με την Φ.20085/2016/0024987/18-05-2018 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 10-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλι-
κης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο) ΝΕΛΙ (πα-
τρώνυμο) ΝΤΟΝΤΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
29-02-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΩΡΩΠΟΥ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της δια-
μένει νόμιμα στη χώρα από 17-02-2004 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΕΛΙ (NELI) (κύριο όνομα) ΝΤΟΝΤΟ 

(DONDO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΕΛΙ (NELI) (κύριο όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛΑ 

(DANIELA) .

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ   
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(7)
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλο-

δαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο στην 

Ελλάδα .

 Με την Φ.39653/2018/0008877/16-05-2018 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 
27-07-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΝΤΑ (επώνυμο) ΤΣΟΛΛΑΚΟΥ (πατρώνυ-
μο) ΙΝΤΑΕΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-09-2000, 
και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 6670/6/23-05-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ   
 Ι 

(8)
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλο-

δαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο στην 

Ελλάδα .

 Με την Φ.34586/2018/0009062/16-05-2018 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 16-04-2018 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ (επώνυμο) ΚΑΡΡΙΚΙ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-12-2000, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 4530/2/23-03-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ 
 Ι 

   (9) 
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλο-

δαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο στην 

Ελλάδα .

 Με την Φ.39665/2018/0009137/16-05-2018 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 27-07-2016 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνο-
μα) ΜΙΤΧΑΤ (επώνυμο) ΤΟΠΤΣΙΟΥ (πατρώνυμο) ΣΚΕΝΤΕΡ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-01-1999, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2014 σύμφωνα με την αριθμ. 10090/35/07-07-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ 
 Ι 

   (10) 
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 

αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 

την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-

λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμι-

μα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν 

από τη γέννηση του τέκνου. 

 Με την Φ.5576/2017/0004446/22-05-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που εκδό-
θηκε 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 15-11-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΣΑ 
(επώνυμο) ΜΕΣΙ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 15-07-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, 
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 26-04-2003 και 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ 
ενώ και ο έτερος γονέας είναι κάτοχος οριστικού τίτλου 
διαμονής.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΣΙ (MESHI) (κύριο όνομα) ΠΕΤΡΟ 

(PETRO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΣΙ (MESHI) (κύριο όνομα) ΕΛΜΙΕ 

(ELMIE) .

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

 ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
 Ι 

(11)
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλο-

δαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο στην 

Ελλάδα. 

 Με την Φ.5565/2017/0004386/22-05-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαί-
ου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
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του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 07-11-2017 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνο-
μα) ΡΕΤΖΙΝΟ (επώνυμο) ΜΠΑΣΑΛΙΟΥ (πατρώνυμο) ΦΙΣΝΙΚ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-10-2000, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 7949/04-10-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου. 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

 ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 Ι 

   (12) 
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλο-

δαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο στην 

Ελλάδα .

 Με την Φ.5557/2017/0004336/22-05-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαί-
ου, 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 
01-11-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΣΕΡΤΖΟ (επώνυμο) ΜΕΞΙ (πατρώ-
νυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
 31-12-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΡΟΥ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.20.3/8770/24-10-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Νοτίου Αιγαίου. 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

 ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 Ι 

(13)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 

αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 

την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-

λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-

ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα 

η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου. 

 Με την Φ.5558/2017/0004337/22-05-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που εκδό-
θηκε 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 01-11-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΚΡΑΣΙΕΛΑ 
(επώνυμο) ΚΟΚΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε 

στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-10-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗ-
ΡΑΣ, 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 13-07-2001 και 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ενώ και 
ο έτερος γονέας είναι κάτοχος οριστικού τίτλου διαμονής.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΚΑ (KOKA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΚΑ (KOKA) (κύριο όνομα) ΒΙΟΛΤΣΑ 

(VJOLLCA) .

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

 ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 Ι 

(14)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 

αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 

την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-

λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-

ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα 

η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου .

 Με την Φ.2222/2017/0002528/ΑΚ/11-05-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η 
από 22-12-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΟΥΣ (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (πα-
τρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
31-08-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΣΒΟΥ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του δια-
μένει νόμιμα στη χώρα από 26-11-2002 και ο πατέρας του 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ-
ΑΣ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (KURTI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (KURTI) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΝΙΚΑ (DONIKA) .

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

 ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ   
 Ι 

(15)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-

θρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.3266/2017/0001144/07-05-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) 
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σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται 
αποδεκτή η από 31-08-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΟΡΝΕΛΑ (επώνυμο) 
ΣΟΥΛΑΪ (πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 04-03-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 
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 19-01-2001 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑΪ (SULAJ) (κύριο όνομα) 

ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑΪ (SULAJ) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΜΙΡΑ (FATMIRA).
2. Με την Φ.3267/2016/0002832/07-05-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις 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 31-08-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ (επώνυμο) 
ΣΟΥΛΑΪ (πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 09-08-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 
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 19-01-2001 
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑΪ (SULAJ) (κύριο όνομα) 

ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑΪ (SULAJ) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΜΙΡΑ (FATMIRA).
3. Με την Φ.3505/2017/0003620/07-05-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις 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 10-01-2017 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (επώνυμο) 
ΤΣΕΚΡΕΖΙ (πατρώνυμο) ΤΣΛΙΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 10-07-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 
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 21-03-2004 
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΚΡΕΖΙ (CEKREZI) (κύριο όνομα) 

ΤΣΛΙΡΙΜ (CLIRIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΚΡΕΖΙ (CEKREZI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA).
4. Με την Φ.3506/2017/0000102/07-05-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) σε συν-
δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η 
από 10-01-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΡΑΦΑΕΛ (επώνυμο) ΤΣΕΚΡΕΖΙ (πατρώνυ-
μο) ΤΣΛΙΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-07-2007, 
και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 21-03-2004 και ο πατέρας του κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΚΡΕΖΙ (CEKREZI) (κύριο όνομα) 

ΤΣΛΙΡΙΜ (CLIRIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΚΡΕΖΙ (CEKREZI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA).
5. Με την Φ.3556/2017/0000306/07-05-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) σε συν-
δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η 
από 26-01-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΕΡΣΙ (επώνυμο) ΠΙΡΟΛΙ (πατρώνυμο) 
ΓΚΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-03-2004, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΕΡΕΤΡΙΑΣ, 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 07-03-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΙΡΟΛΙ (PIROLI) (κύριο όνομα) ΓΚΙΝ 

(GJIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΙΡΟΛΙ (PIROLI) (κύριο όνομα) 

ΦΛΩΡΑ (FLORA).
6. Με την Φ.3557/2018/0001828/07-05-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) σε συν-
δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η 
από 26-01-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΑΜΑΡΥΛΙΣ (επώνυμο) ΠΙΡΟΛΙ (πατρώ-
νυμο) ΓΚΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-06-2006, 
και κατοικεί στο Δήμο ΕΡΕΤΡΙΑΣ, 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 07-03-2004 και ο πατέρας της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΙΡΟΛΙ (PIROLI) (κύριο όνομα) ΓΚΙΝ 

(GJIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΙΡΟΛΙ (PIROLI) (κύριο όνομα) 

ΦΛΩΡΑ (FLORA).
7. Με την Φ.3587/2018/0001761/07-05-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) σε συν-
δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
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Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η 
από 06-02-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΛΑΟΥΡΑ (επώνυμο) ΙΣΟΥΦΙ (πατρώνυ-
μο) ΕΝΕΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-11-2008, 
και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 11-01-2005 και ο πατέρας της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΣΟΥΦΙ (ISUFI) (κύριο όνομα) ΕΝΕΑ 

(ENEA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΙΣΟΥΦΙ (ISUFI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΝΕΛΑ (MARINELA).
8. Με την Φ.3631/2018/0001815/07-05-2018 απόφαση του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερε-
άς Ελλάδας, 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 
21-02-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΑΡΓΥΡΩ (επώνυμο) ΝΤΟΥΝΤΟ (πατρώνυ-
μο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-11-2008, 
και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 14-12-2005 και ο πατέρας της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΝΤΟ (DUNDO) (κύριο όνομα) 

ΑΓΚΡΟΝ (AGRON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΝΤΟ (DUNDO) (κύριο όνομα) 

ΛΕΝΙ (LENI).
9. Με την Φ.3680/2018/0001951/07-05-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) σε συν-
δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η 
από 08-03-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΡΑΟΥΛ (επώνυμο) ΜΕΞΙ (πατρώνυμο) 
ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-08-2008, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 01-07-2003 και ο πατέρας του κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΞΙ (MEKSHI) (κύριο όνομα) ΝΙΚΟ 

(NIKO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΞΙ (MEKSHI) (κύριο όνομα) ΜΑΡΙΕΤΑ 

(MARJETA).
10. Με την Φ.3722/2017/0003935/07-05-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) σε συν-
δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η 
από 27-03-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 

στοιχεία (όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (πατρώ-
νυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-02-2010, 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΡΥΣΤΟΥ, 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 22-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (MARKU) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΜΙΡ (FATMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (MARKU) (κύριο όνομα) 

ΑΛΚΕΤΑ (ALKETA) .

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ   

 Ι 

(16)

 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγέ-

νειας του ομογενούς, ΖΥΦΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (ZYFI 

TRENDAFIL) .

 Με την Φ.3001/2018/0001569/07-05-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στε-
ρεάς Ελλάδας ανακαλείται σύμφωνα με το άρθρο 21 του 
ν.2690/1999, η με αριθμ. Φ.3001/2016/ 0002976/16-01-2017 
απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 
η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(ΦΕΚ 247/Β/02-02-2017), περί κτήσης της ελληνικής ιθαγέ-
νειας σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49 Α') του ομογενούς ZYFI (ΖΥΦΗ) TRENDAFIL (ΤΡΙΑ-
ΝΤΑΦΥΛΛΟΣ) του IDAET (ΙΝΤΑΕΤ) που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 06-03-1971 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 
διότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος σύμ-
φωνα με το άρθρο 23 του ν.3838/2010. 

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ 

 Ι 

   (17) 

 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 

αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 

την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-

λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμι-

μα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν 

από τη γέννηση του τέκνου. 

 Με την Φ.2669/2018/0000181/22-05-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θρά-
κης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 30-04-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΒΙΒΙΑΝΑ (επώνυμο) ΓΚΙΑΤΣΙ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-03-2010, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
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ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 23-01-2002 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑ-
ΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΑΤΣΙ (GJACI) (κύριο όνομα) ΒΑΣΙΛ 

(VASIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΑΤΣΙ (GJACI) (κύριο όνομα) 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΑΝΑ (KLAUDIANA) .

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   

 Ι 

(18)
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 

αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 

την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-

λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμι-

μα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν 

από τη γέννηση του τέκνου. 

 Με την Φ.2660/2018/0000116/22-05-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θρά-
κης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 08-03-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΟΡΕΣΤΗΣ (επώνυμο) ΑΛΚΙΑ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-03-2011, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, 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 
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΚΙΑ (ALLKJA) (κύριο όνομα) 

ΑΣΤΡΙΤ (ASTRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΚΙΑ (ALLKJA) (κύριο όνομα) 

ΙΟΥΣΤΙΝΑ (JUSTINA) .

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

 Ι 

   ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(19)

 Στην Φ.197244/2015/0029899/20-12-2017 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών η οποία δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 4825/29-12-2017 (τ.Β’) διορθώνεται:

Το εσφαλμένο: «της ομογενούς αλλοδαπής»,
στο ορθό: «του ομογενούς αλλοδαπού». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών) 

Ι

 (20) 

 Στην Φ.4266/2018/0000217/27-03-2018 απόφαση του Συ-
ντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1604/09-05-2018 (τ.Β') διορθώ-
νεται η χώρα γέννησης της ΜΑΔΙ ΑΝΝΑΜΠΕΛΑ, στη σελίδα 
17666, στήλη Β, στίχος 8 από κάτω:

Το λανθασμένο: «ΑΛΒΑΝΙΑ»,
στο ορθό: «ΕΛΛΑΔΑ». 

 (Από την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης)  
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