
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

2 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

3 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

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

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

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

7 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 
ανήλικος.

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 έχει 
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση 
του τέκνου.

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

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

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

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

12 Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 2237/τ.Β’/ 
15.06.2018 στο θέμα 8.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)

  Πολιτογράφηση αλλοδαπών .

 1. Με την Φ.143633/2018/0010597/15-06-2018 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 τροποποίησή τους με τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α’) και του άρθρου 22 παρ. 
1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθ. 6/18-04-2018 
πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 01-12-2009 αίτη-
ση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΟΥΠΙ Όνομα ΦΡΑΝ Όν. πατρός ΓΚΙΩΝ, 
γεν. 08-03-1957 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.143832/2018/0010160/15-06-2018 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 τροποποίησή τους με τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α’) και του άρθρου 22 παρ. 
1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθ. 6/18-04-2018 
πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 02-12-2008 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΣΛΕΥ Όνομα ΡΥΛ Όν. πατρός ΚΡΙΣ, γεν. 
20-03-1972 στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.146459/2018/0010168/15-06-2018 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 
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(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 υπ’ αριθ. 6/18-04-2018 
πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 19-10-2009 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΡΤΙΝΣ Όνομα ΤΕΡΕΖΑ Όν. πατρός ΠΙΕΤΕΡ 
ΒΑΝ ΝΤΕ ΜΕΡΟΥΙ, γεν. 18-02-1966 στην ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.   

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ   

 Ι 

(2)
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών .

 1. Με την Φ.208983/2018/0012413/15-06-2018 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 6/15-06-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - 
Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 18-06-2014 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΕΚΑ Όνομα ΛΟΥΛΙΕΤΑ Όν. πατρός ΛΑΖΑΜ, 
γεν. 06-07-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.208987/2018/0012416/15-06-2018 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 6/15-06-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - 
Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 13-11-2014 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΙΑΪ Όνομα ΑΝΙΛΑ Όν. πατρός ΜΟΥΦΤΑΡ, 
γεν. 08-10-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.209177/2018/0012391/15-06-2018 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 9/13-07-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - 
Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 03-07-2014 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΡΟΣΤΑΡΑΚΟΥ Όνομα ΕΝΤΟΥΑΡΤ Όν. πα-
τρός ΕΛΜΑΖ, γεν. 06-06-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ   

  (3)
 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών .

 1. Με την Φ.188585/2018/0010214/11-06-2018 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 τροποποίησή τους με τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α') και του άρθρου 23 
παρ. 4 του ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 29-04-2008 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΝΙΝΗΣ Όνομα ΘΩΜΑΣ Όν. πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ, 
γεν. 30-03-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α 210297,για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.206282/2018/0009918/07-06-2018 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 ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 02-02-2017 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Όνομα ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Όν. 
πατρός ΝΙΚΟΣ, γεν. 24-09-1943 στην ΚΥΠΡΟΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.202304/2018/0011334/15-06-2018 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 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 26-01-2015 έκθεση της 
Διευθύνουσας το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της 
Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 26-01-2016 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: 

Επώνυμο ΚΟΝΟΜΗ Όνομα ΑΝΙΛΑ Όν. πατρός ΒΙΚΤΩΡ, 
γεν. 07-07-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.156188/2016/0033546/11-06-2018 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 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 05-05-2016 έκθεση του 
Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ, γί-
νεται δεκτή η από 05-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΘΑΝΑΣΚΟ Όνομα ΕΡΓΚΗ Όν. πατρός ΑΛΕ-
ΚΟΣ, γεν. 22-05-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.202884/2016/0025430/15-06-2018 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 21-03-2016 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 21-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΓΙΑΝΝΗ Όνομα ΤΑΤΙΑΝΑ Όν. πατρός ΚΩΤΣΙΟ, 
γεν. 24-09-1954 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.203193/2018/0011350/15-06-2018 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 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 22-03-2016 έκθεση της 
Διευθύνουσας το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της 
Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 22-03-2016 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΛΕΚΑΪ Όνομα ΧΑΪΔΩ Όν. πατρός ΔΗΜΗΤΡΗ, 
γεν. 13-03-1954 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.203199/2018/0011351/15-06-2018 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 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 29-02-2016 έκθεση της 
Διευθύνουσας το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της 
Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 29-02-2016 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΡΟΥΣΙΤΙ Όνομα ΣΑΡΑ Όν. πατρός ΑΡΙΑΝΙΤ, 
γεν. 03-04-1995 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την Φ.204782/2017/0036199/14-06-2018 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 19-09-2016 έκ-
θεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στη ΒΟΣΤΩΝΗ, 
γίνεται δεκτή η από 19-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΑΓΙΑΝΙ Όνομα ΛΙΡΙΑ Όν. πατρός ΛΕΟΝΙ-
ΔΑ, γεν. 06-08-1957 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την Φ.204787/2016/0038412/14-06-2018 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 19-09-2016 έκ-
θεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στη ΒΟΣΤΩΝΗ, 
γίνεται δεκτή η από 19-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΑΓΙΑΝΙ Όνομα ΚΟΣΤΑΝΤΙΝ Όν. πατρός 
ΜΙΛΤΟ, γεν. 17-05-1953 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την Φ.204788/2017/0020271/14-06-2018 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 12-10-2016 έκ-
θεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στη ΒΟΣΤΩΝΗ, 
γίνεται δεκτή η από 06-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΑΓΙΑΝΙ Όνομα ΚΡΙΣΤΑΚ Όν. πατρός ΚΟΣ-
ΤΑΝΤΙΝ, γεν. 08-02-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ   

 Ι 

(4)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

1. Με την Φ.38741/2016/0013459/15-06-2018 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 
06-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΤΑΝΙΣΑ (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (πατρώνυμο) 
ΣΑΝΤΟΧ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-12-2007 
και κατοικεί στο Δήμο ΦΥΛΗΣ, 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 30-10-2002 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) (κύριο όνομα) 

ΣΑΝΤΟΧ (SANTOKH).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα) 

ΤΖΑΣΒΙΡ (JASVIR).
2. Με την Φ.38742/2016/0013461/15-06-2018 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 
06-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΝΑΜΝΤΙΠ (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (πατρώνυμο) 
ΣΑΝΤΟΧ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-02-2006 
και κατοικεί στο Δήμο ΦΥΛΗΣ, 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 30-10-2002 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) (κύριο όνομα) 

ΣΑΝΤΟΧ (SANTOKH).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα) 

ΤΖΑΣΒΙΡ (JASVIR).  .

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ   
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(5)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.7550/2017/0006289/14-06-2018 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 14-12-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΣΕΛΝΤΙ (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΚΑ 
(πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 17-01-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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, ο 
πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 12-09-2001
και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΚΑ (MUCKA) (κύριο όνο-

μα) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ (ADRIATIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΚΑ (MUCKA) (κύριο όνο-

μα) ΝΟΒΕΤΑ (NOVETA).
2. Με την Φ.7551/2017/0006290/14-06-2018 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 14-12-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΣΙ (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΚΑ 
(πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 30-11-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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, ο 
πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 12-09-2001
και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΚΑ (MUCKA) (κύριο όνο-

μα) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ (ADRIATIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΚΑ (MUCKA) (κύριο όνο-

μα) ΝΟΒΕΤΑ (NOVETA) .

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   

 Ι 

(6)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.7553/2017/0006311/14-06-2018 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 18-12-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ 
(πατρώνυμο) ΚΡΕΝΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
04-09-2010, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 05-07-2003 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA) (κύριο όνομα) 

ΚΡΕΝΑΡ (KRENAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΛΑΝΤΥΣΕ (DALLANDYSHE).
2. Με την Φ.7554/2017/0006312/14-06-2018 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 
18-12-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΑΡΗ (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (πατρώνυμο) 
ΚΡΕΝΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-12-2004, 
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 05-07-2003 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA) (κύριο όνομα) 

ΚΡΕΝΑΡ (KRENAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΛΑΝΤΥΣΕ (DALLANDYSHE). 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

 Ι 

(7)
   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 

ανήλικος .

 Με την Φ.1441/2018/0000459/ΑΚ/15-06-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
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 Ιθα-
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γένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η 
από 28-02-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΙΛΑ (όνομα) ΤΖΙΜΙ (πατρώ-
νυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
11-02-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΙΚΑΡΙΑΣ, 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 30-06-2012 
σύμφωνα με την αριθ. 398/25-01-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου και εγκρίθηκε ο 
εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΤΖΙΜΙ ΛΙΛΑ 
σε ΤΖΙΜΗΣ ΛΙΛΑΣ. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ   

 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 έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου .

 Με την Φ.1428/2018/0000725/ΑΚ/15-06-2018 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 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδε-
κτή η από 07-02-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (επώνυμο) 
ΜΠΡΑΧΙΜΑΪ (πατρώνυμο) ΓΕΤΝΟΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 21-10-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΙΚΑΡΙΑΣ, 
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 
17-11-2005 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΙΜΑΪ (BRAHIMAJ) (κύριο 

όνομα) ΓΕΤΝΟΡ (JETNOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΙΜΑΪ (BRAHIMAJ) (κύριο 

όνομα) ΝΙΚΟΛΕΤΑ (NIKOLETA). .

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ 

(9)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.1801/2018/0000324/08-06-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α’) γίνε-
ται αποδεκτή η από 07-02-2018 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΣΥΤΙ (όνομα) ΣΤΕΛΙΝΑ (πατρώνυμο) ΜΠΟΥ-
ΓΙΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-11-1999, και 
κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με 
την αριθ. 7117/14-12-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

2. Με την Φ.1802/2018/0000326/08-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α’) γί-
νεται αποδεκτή η από 12-02-2018 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη 
συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΧΑΡΑΡΑ (όνομα) ΑΡΝΤΙΤ (πατρώνυμο) 
ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-11-1998, 
και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με 
την αριθ. 1422/06-02-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

3. Με την Φ.1803/2018/0000328/08-06-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 αποδεκτή η από 12-02-2018 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΡΑΡΑ 
(όνομα) ΕΡΓΚΥΣ (πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-07-1992, και κατοικεί στο Δήμο 
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, 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 αριθ. 1423/05-02-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
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4. Με την Φ.1806/2018/0000331/08-06-2018 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 76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 16-02-2018 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ (όνομα) ΙΝΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕΧΕΤΖΕΤ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-11-1993, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της 
ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. 1843/ 
13-02-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Θεσσαλίας. 

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ   

 Ι 

(10)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

1. Με την Φ.337/2018/0000796/08-06-2018 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 
76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 
Α’) γίνεται αποδεκτή η από 27-02-2018 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟ-
ΤΑ (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΕ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-09-1995, και κατοικεί 
στο Δήμο ΘΗΒΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την 
αριθ.πρωτ. Φ.20.4/21/08-01-2018 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την Φ.321/2018/0000902/08-06-2018 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 
76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 
Α’) γίνεται αποδεκτή η από 24-04-2018 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΠΟ-
ΛΙ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-09-1994, και κατοικεί 
στο Δήμο ΘΗΒΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-

μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. Φ.20.4/2095/ 
14-03-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Στερεάς Ελλάδας. . 

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ 

 Ι 

   (11) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.1309/2016/0002373/08-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 09-11-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΠΡΟΥ-
ΝΟ (επώνυμο) ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ (πατρώνυμο) ΛΟΡΕΝΤΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-10-2004, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, 
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 
28-09-1999 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ (BOGDANI) (κύριο 

όνομα) ΛΟΡΕΝΤΣ (LORENC).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ (BOGDANI) (κύριο 

όνομα) ΑΛΜΠΑΝΑ (ALBANA).
2. Με την Φ.1343/2016/0002557/08-06-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 09-12-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΡΙΟΝ 
(επώνυμο) ΜΠΙΛΑΝΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-09-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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 18-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΙΛΑΝΙ (BILANI) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΖΙΜ (GEZIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΙΛΑΝΙ (BILANI) (κύριο όνομα) 

ΕΡΙΟΝΑ (ERIONA).
3. Με την Φ.1344/2016/0002558/08-06-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
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Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 09-12-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΕΝΑΤΟ 
(επώνυμο) ΜΠΙΛΑΝΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-03-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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 18-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΙΛΑΝΙ (BILANI) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΖΙΜ (GEZIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΙΛΑΝΙ (BILANI) (κύριο όνομα) 

ΕΡΙΟΝΑ (ERIONA).
4. Με την Φ.1352/2016/0002599/08-06-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 15-12-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΕΡΤΖΙΟ 
(επώνυμο) ΛΟΥΛΙ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-11-2002, και κατοικεί στο Δήμο 
ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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 31-05-2000 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΟΥΛΙ (LULI) (κύριο όνομα) 

ΑΣΤΡΙΤ (ASTRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΟΥΛΙ (LULI) (κύριο όνομα) 

ΦΙΤΝΕΤΕ (FITNETE).
5. Με την Φ.1353/2016/0002600/08-06-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 15-12-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟ 
(επώνυμο) ΛΟΥΛΙ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-07-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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 31-05-2000 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΟΥΛΙ (LULI) (κύριο όνομα) 

ΑΣΤΡΙΤ (ASTRIT).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΟΥΛΙ (LULI) (κύριο όνομα) ΦΙΤ-
ΝΕΤΕ (FITNETE).

6. Με την Φ.1360/2016/0002619/08-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 27-12-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώ-
νυμο) ΜΟΥΤΣΑ (πατρώνυμο) ΚΛΟΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-09-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΗΒΑΙΩΝ, 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 18-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (MUCA) (κύριο όνομα) 

ΚΛΟΝΤΙΑΝ (KLODJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (MUCA) (κύριο όνομα) 

ΜΙΜΟΖΑ (MIMOZA).
7. Με την Φ.1370/2017/0000034/08-06-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 18-01-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
(επώνυμο) ΓΚΙΟΝΙ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-12-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΟΡ-
ΧΟΜΕΝΟΥ, 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 07-03-2000 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΙ (GJONI) (κύριο όνομα) 

ΒΑΣΙΛ (VASIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΙ (GJONI) (κύριο όνομα) 

ΡΟΖΕΤΑ (ROZETE)  .

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ 

 Ι 

    ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

 (12) 
 Στο ΦΕΚ 2237/τ.Β’/15.06.2018 στο θέμα 8, στη σε-

λίδα 24021,στην α’ στήλη, στον 16ο στίχο, μετά την 
Φ.4300/2018/0000397/30.04.2018 απόφαση του Συ-
ντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης:
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Α) Προστίθενται 3 περιλήψεις αποφάσεων που εκ πα-
ραδρομής παραλήφθηκαν:

3. Με την Φ.4301/2018/0000398/30-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρ-θρου 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’), γίνε-
ται αποδεκτή η από 27-03-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΑ (επώ-
νυμο) ΟΥΡΟΥΤΣΙ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-05-2005, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΑΓΓΑΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 01-11-2004 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΥΡΟΥΤΣΙ (URUCI) (κύριο όνομα) 

ΑΣΤΡΙΤ (ASTRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΥΡΟΥΤΣΙ (URUCI) (κύριο όνομα) 

ΣΑΝΙΕ (SANIE).
4. Με την Φ.4302/2018/0000399/30-04-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, 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’), γίνε-
ται αποδεκτή η από 27-03-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
(επώνυμο) ΝΤΟΥΛΙ (πατρώνυμο) ΓΚΙΡΟΝΤ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-02-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΑΓΓΑΙΟΥ, 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 11-01-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΛΙ (DULI) (κύριο όνομα) 

ΓΚΙΡΟΝΤ (GIROND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΛΙ (DULI) (κύριο όνομα) ΚΑ-

ΤΙΟΛΑ (KATJOLA).
5. Με την Φ.4305/2018/0000412/30-04-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, 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’), γίνε-
ται αποδεκτή η από 28-03-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΕΡΙΓΚΛΕΝ 
(επώνυμο) ΜΠΙΤΣΙ (πατρώνυμο) ΣΑΜΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-10-2011, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΑΓΓΑΙΟΥ, 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 01-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΙΤΣΙ (BICI) (κύριο όνομα) ΣΑΜΙ 

(SAMI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΙΤΣΙ (BICI) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΜΤΟΥΡΙ (LUMTURI).
Β) Διορθώνεται η αρίθμηση της Φ.4307/2018/0000421/ 

30.04.2018 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης από το λανθασμένο 3 
στο ορθό 6. 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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