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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  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.6963/2017/0001658/14-06-2018 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από 
04-04-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΣΟΛ (επώνυμο) ΜΟΥΣΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΦΛΟΡΕΝΤΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
11-01-2010, 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 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 02-11-2002 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΑΪ (MUSAI) (κύριο όνομα) 

ΦΛΟΡΕΝΤΣ (FLORENC)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΑΪ (MUSAI) (κύριο όνομα) 

ΣΙΛΒΑΝΑ (SILVANA).

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(2)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την αριθμ. Φ.4731/2018/0002413/14-06-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαί-
ου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται δεκτό 
το από 27-06-2014 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με 
στοιχεία (επώνυμο) ΙΩΑΚΕΙΜ (όνομα) ΣΟΦΗ ΑΛΥΣΣΑ 
(πατρώνυμο) ΘΕΟΔΩΡΟΣ, που γεννήθηκε στο ΗΝ. ΒΑΣ. 
Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ την 04-11-2013, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

I

(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 έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου.

  Με την Φ.7557/2017/0006335/14-06-2018 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 19-12-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΛΝΤΟΡΑΝΤΟ (επώνυμο) 
ΚΙΟΛΙ (πατρώνυμο) ΜΕΛΕΤΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 03-04-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ, 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, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
26-11-2002 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΟΛΙ (QOLI) (κύριο όνομα) 

ΜΕΛΕΤΗΣ (MELETIS)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΟΛΙ (QOLI) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΥΡΑΤΑ (DHURATA).

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

(4)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο 

τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελ-

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

σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον 

γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε του-

λάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του 

τέκνου.

  Με την Φ.7602/2018/0000106/14-06-2018 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 15-01-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΙΣΙΑ (επώνυμο) 
ΚΑΦΤΙΡΑΝΗ (πατρώνυμο) ΣΑΪΜΙΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 13-01-2011, 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 
08-02-2002 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΦΤΙΡΑΝΗ (KAFTIRANI) (κύριο 

όνομα) ΣΑΪΜΙΡ (SAIMIR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΦΤΙΡΑΝΗ (KAFTIRANI) (κύριο 

όνομα) ΑΪΝΤΑ (AIDA).

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

I

(5)

    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  Με την Φ.852/2018/0001621/08-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 16-06-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΙΝΙΑΚΟΥ (BINJAKU) 
ΓΙΩΡΓΟΣ (JORGO) ον. πατρός ΘΑΝΑΣ (THANAS), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α282049, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
14-09-1970 και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ.

Ο Συντονιστής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
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(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 έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου.

  Με την Φ. 1426/2018/0001667/08-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί-
ας -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 24-05-2018 δή-
λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (επώνυμο) ΜΑΛΟ (πατρώνυμο) ΕΛ-
ΤΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-06-2005, 
και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 10-07-2003 και ο 
πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΛΟ (MALO) (κύριο όνομα) 

ΕΛΤΟΝ (ELTON)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΛΟ (MALO) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΛΙΝΑ (DALINA).

Ο Συντονιστής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

I

(7)

    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

  Με την Φ.2007/2018/0000243/18-06-2018 απόφαση 
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
06-04-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΠΡΙΦΤΙ (PRIFTI) ΝΤΑΪΑΝΑ (DAJANA) ον. πατρός 
ΓΚΕΡΓΚ (GJERGJ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότη-
τας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A497818, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-05-1995 και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Με εντολή Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

(8)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδα-

πή που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό 

σχολείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υπο-

βολής της δήλωσης – αίτησης είναι ενήλικη 

χωρίς να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της 

ηλικίας της.

  Με την Φ.2968/2018/0000716/18-06-2018 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
07-03-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΙΝΤΑ (όνομα) 
ΟΛΙΓΚΕΡΤΑ (πατρώνυμο) ΣΑΦΕΤ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-01-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΚΙΣΣΑ-
ΜΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/12202/
07-11-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κρήτης.

Με εντολή Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

I

(9)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλ-

λοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 

τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανή-

λικος.

  Με την Φ.2856/2017/0004151/30-05-2018 απόφαση 
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
18-12-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΗΤΡΟΒΙΤΣ (όνομα) ΒΛΑΝΤΙ-
ΜΙΡ (πατρώνυμο) ΓΚΟΡΑΝ, που γεννήθηκε στην ΣΕΡΒΙΑ 
την 02-04-1992, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/12560/15-11-2017 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης και εγκρίθηκε ο 
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εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 
ΜΗΤΡΟΒΙΤΣ σε ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΜΗΤΡΟΒΙΤΣ.

Με εντολή Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

I

(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 έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου.

  Με την Φ.1885/2018/0001221/19-06-2018 απόφαση 
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
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 26-06-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΑΝ (επώνυμο) ΣΟΚΟΛΙ 
(πατρώνυμο) ΓΙΟΥΛΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 04-07-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ, 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, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
01-01-2004 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΚΟΛΙ (SOKOLI) (κύριο όνομα) 

ΓΙΟΥΛΙΑΝ (JULJAN)

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΚΟΛΙ (SOKOLI) (κύριο όνομα) 
ΜΑΡΙΓΙΕ (MARIJE).

Με εντολή Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

I

(11)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ.7710/2018/0001329/19-06-2018 απόφα-
ση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από 
23-03-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΟΝΕΤΑ (επώνυμο) ΤΣΕΚΡΕΖΙ 
(πατρώνυμο) ΓΚΕΡΓΚΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 13-07-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/2671/19-03-2018 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. 

Με εντολή Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 

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