
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

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

2 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει 
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση 
του τέκνου.

3 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

4 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8-7-2015, φ οιτά σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

5 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

7 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

8 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

9 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

10 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

11 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα .

 Με την Φ.7580/2018/0000007/14-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
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 03-01-2018 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) ΤΑΟΥΛΛΑΡΑΪ (πατρώνυμο) 
ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-02-2002, 
και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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αριθ. 10449/08-12-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

Ι

(2)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου .

 Με την Φ.7575/2017/0006451/14-06-2018 απόφαση 
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 28-12-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο) ΧΑΛΙΛΙ 
(πατρώνυμο) ΑΝΤΩΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
19-06-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μη-
τέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 06-08-2001 και 
ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΛΙΛΙ (HALILI)
(κύριο όνομα) ΑΝΤΩΝ (ANDON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΛΙΛΙ (HALILI)
(κύριο όνομα) ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA).

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

Ι

(3)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου .

 Με την Φ.7545/2017/0006247/14-06-2018 απόφαση 
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 12-12-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΑΝΤΙ (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ 
(πατρώνυμο) ΝΕΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
11-09-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ, 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 21-12-2000 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA)
(κύριο όνομα) ΝΕΡΙΤΑΝ (NERITAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA)
(κύριο όνομα) ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA).

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

Ι

(4)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου .

 Με την Φ.7546/2017/0006248/14-06-2018 απόφαση 
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 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδε-
κτή η από 12-12-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΙΑ (επώνυμο) ΛΑΜΑ 
(πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
13-11-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 03-10-2004 και 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΜΑ (LAMA)
(κύριο όνομα) ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΜΑ (LAMA)
(κύριο όνομα) ΑΝΙΣΑ (ANISA).

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
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(5)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

 Με την αριθμ. Φ.7508/2018/0002504/14-06-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται 
δεκτό το από 17-11-2017 αίτημα του πατέρα του ανή-
λικου με στοιχεία (επώνυμο) ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ (όνομα) 
ΜΙΧΑΗΛ (πατρώνυμο) ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 28-11-2014, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

Ι

(6)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου .

 Με την Φ.7461/2017/0005866/04-06-2018 απόφαση 
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 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδε-
κτή η από 21-11-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΕΛΑΪΝΤΑ (επώνυμο) 
ΛΑΤΣΚΑ (πατρώνυμο) ΜΠΑΡΔΟΥΛ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 18-02-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
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 
14-01-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΤΣΚΑ (LACKA)
(κύριο όνομα) ΜΠΑΡΔΟΥΛ (BARDHUL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΤΣΚΑ (LACKA)
(κύριο όνομα) ΙΡΕΝΑ (IRENA).

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

(7)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου .

 Με την Φ.7592/2018/0000069/04-06-2018 απόφαση 
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 11-01-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ (επώνυ-
μο) ΒΕΛΟ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΗ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 08-09-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
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 
30-07-2002 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΛΟ (VELO)
(κύριο όνομα) ΔΗΜΗΤΡΗ (DHIMITRI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΛΟ (VELO)
(κύριο όνομα) ΜΙΡΑΝΤΑ (MIRANDA).

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

Ι

(8)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου .

 Με την Φ.7517/2017/0006114/04-06-2018 απόφαση 
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 05-12-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ (επώνυμο) ΣΕΤΑ 
(πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
08-12-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ, 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 
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διαμένει νόμιμα στη χώρα από 09-02-2003 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΤΑ (SHETA) 
(κύριο όνομα) ΑΛΤΙΝ (ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΤΑ (SHETA) 
(κύριο όνομα) ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

Ι

(9)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου .

 Με την Φ.7453/2018/0001832/04-06-2018 απόφαση 
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 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδε-
κτή η από 13-11-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΕΝΤΙΑΝ (επώνυμο) 
ΜΠΑΪΡΑΜΙ (πατρώνυμο) ΙΣΜΑΪΛ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 17-02-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
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 
03-07-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΪΡΑΜΙ (BAJRAMI)
(κύριο όνομα) ΙΣΜΑΪΛ (ISMAIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΪΡΑΜΙ (BAJRAMI)
(κύριο όνομα) ΕΛΣΑ (ELSA).

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

Ι

(10)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου. 

 Με την Φ.7457/2017/0005773/04-06-2018 απόφαση 
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 16-11-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΣΟΝΑ (επώνυμο) ΑΧΜΕΤΙ 
(πατρώνυμο) ΚΛΕΑΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
20-05-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 27-09-2002 και 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΧΜΕΤΙ (AHMETI)
(κύριο όνομα) ΚΛΕΑΡΤ (KLEART).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΧΜΕΤΙ (AHMETI)
(κύριο όνομα) ΦΑΜΠΙΟΛΑ (FABJOLA).

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

Ι

(11)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου .

 Με την Φ.7611/2018/0000132/04-06-2018 απόφαση 
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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
16-01-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΕΡΓΚΙ (επώνυμο) ΤΣΕΡΡΙ (πατρώνυ-
μο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-06-
2011, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΡΡΙ (CERRI)
(κύριο όνομα) ΕΝΤΟΥΑΡΤ (EDUART).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΡΡΙ (CERRI)
(κύριο όνομα) ΓΕΤΜΙΡΑ (JETMIRA).

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02026510607180004*
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