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2 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 
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έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμο-
νή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-
ση του τέκνου.
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λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας 
έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμο-
νή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-
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φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη 
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

6 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει ολοκληρώσει πριν την 09-07-2015 τη φοί-
τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 
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στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής της δή-
λωσης – αίτησης είναι ενήλικη χωρίς να έχει συ-
μπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

9 Διόρθωση σφάλματος στη αριθμ.  Φ.130882/4445/
26-04-2018 απόφασης του Υπουργού Εσωτερι-
κών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

1.  Με την Φ.37816/2018/0009380/18-05-2018 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 06-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΡΕΝΙΣ (επώνυμο) ΒΕΛΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΝΤΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
17-12-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, 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, 
η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 10-07-2003 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΛΑΪ (VELAJ) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΥΡΙΜ (DURIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΚΟΥΡΤΙ (SHKURTI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΙΝΤΑ (ALIDA).
2. Με την Φ.37817/2018/0009337/18-05-2018 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 06-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΡΟΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΒΕΛΑΪ 
(πατρώνυμο) ΝΤΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 17-09-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
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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 
25-07-2001 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΛΑΪ (VELAJ) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΥΡΙΜ (DURIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΚΟΥΡΤΙ (SHKURTI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΙΝΤΑ (ALIDA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(2)

    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.38177/2016/0009880/18-05-2018 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 25-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλι-
κης με στοιχεία (όνομα) ΣΑΜΑΝΤΑ (επώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΪ 
(πατρώνυμο) ΝΤΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
22-12-2004, 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 
06-12-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΪ (BUJAJ) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΝΤ (DOD).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΪ (BUJAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΑΝΙΟΛΑ (MANJOLA).

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

(3)
     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.38499/2018/0009332/21-05-2018 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 23-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΕΙΡΗΝΗ (επώνυμο) ΧΑΣΑΝΑΪ 
(πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 02-10-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤ-
ΤΟΥ, 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 
16-06-1999 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΣΑΝΑΪ (HASANAJ) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΦΡΕΝΤ (ALFRED).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΣΑΝΑΪ (HASANAJ) (κύριο όνο-

μα) ΚΛΕΜΕΝΤΙΝΑ (KLEMENTINA).

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(4)
     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.37671/2018/0009513/21-05-2018 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 30-03-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (επώνυμο) ΧΑΛΙΜΙ 
(πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
23-06-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
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σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
23-07-2001 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΛΙΜΙ (HALIMI) (κύριο όνομα) 

ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΛΙΜΙ (HALIMI) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΝΤΙΑΝΑ (LUDIANA).

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(5)
     Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 09-07-2015 τη 

φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη 

αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της. 

 Με την Φ.39040/2018/0004775/21-05-2018 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδε-
κτή η από 22-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΟ (όνομα) 
ΚΛΕΪΝΤΑ (πατρώνυμο) ΚΟΥΝΤΡΕΤ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-03-1991, και κατοικεί στο Δήμο ΑΣΠΡΟ-
ΠΥΡΓΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009 
σύμφωνα με την αριθμ. 13320/17/27-09-2012 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(6)
     Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 09-07-2015 τη φοί-

τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 

το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος αλλά 

δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του. 

 Με την Φ.15383/2018/0004310/18-05-2018 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
05-03-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΡΕΜΠΙ (όνομα) ΜΠΕΝΑΡΝΤ 
(πατρώνυμο) ΥΣΜΕΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 11-11-1991, και κατοικεί στο Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ 
ΛΙΟΣΙΩΝ), 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 30-06-2011 
σύμφωνα με την αριθμ. 16750/15/08-11-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(7)
     Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού .

 Με την Φ.2830/2017/0003996/18-05-2018 απόφαση 
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
06-12-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΠΕΤΡΑΪ (PETRAJ) ΒΑΣΙΛ (VASIL) ον. πατρός 
ΒΑΓΓΕΛ (VANGJEL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α304759, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-12-1961 και κατοικεί 
στο Δήμο ΧΑΝΙΩΝ.

 Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(8)
     Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης – αίτησης είναι ενήλικη χωρίς να 

έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της. 

 Με την Φ.2812/2017/0003925/15-05-2018 απόφαση 
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρή-
της, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
27-11-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΑΣΟΣ (όνομα) ΣΙ-
ΝΤΙ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
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την 10-10-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 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 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/8664/07-09-2017 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

 Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9)
     Στην αριθμ. Φ. 130882/4445/26-4-2018 απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1812/21-5-2018 (τ.Β΄), στη σελίδα 19885 στην Α΄ στήλη 
διορθώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης, 
από το εσφαλμένο:

«Φ.130882/44415»
στο ορθό
«Φ.130882/4445». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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