
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλλο-
δαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο στην 
Ελλάδα.

2 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλλο-
δαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο στην 
Ελλάδα.

3 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.

4 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.

5 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.

6 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

7 Πολιτογράφηση ομογενoύς αλλοδαπού.

8 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλά-
δα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα 
στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν 
από τη γέννηση του τέκνου.

9 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλο-
δαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο στην 
Ελλάδα.

10 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλά-
δα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα 
στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν 
από τη γέννηση του τέκνου.

11 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλά-
δα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα 
στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν 
από τη γέννηση του τέκνου.

12 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλά-
δα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα 
στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν 
από τη γέννηση του τέκνου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)

  Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλλο-

δαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο στην 

Ελλάδα.

  Με την Φ.39360/2018/0012823/25-06-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν.  3284/2004  - ΦΕΚ  217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
11-07-2016 δήλωση  - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΡΟΜΙΝΑ (επώνυμο) ΚΙΟΡΡΙ 
(πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 29-01-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΙΣΑ-
ΡΙΑΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 8162/67/
09-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττι-
κής.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(2)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλλο-

δαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο στην 

Ελλάδα.

  Με την Φ.39357/2018/0012828/25-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/ 2004 - 
ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 11-07-2016 δήλω-
ση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) 
ΡΕΝΑΤΑ (επώνυμο) ΚΙΟΡΡΙ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-01-2000, και κατοικεί στο 
Δήμο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 8080/47/07-06-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(3)
    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.39735/2016/0017540/20-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
01-08-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΣΙΣΙ (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (πατρώνυμο) 
ΝΤΑΣΑΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-07-2004, 
και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ, 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 14-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

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

ΝΤΑΣΑΜΙΡ (DASHAMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (MUCA) (κύριο όνομα) 

ΝΟΥΡΙΓΕ (NURIJE).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

(4)

    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.39736/2016/0017541/22-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
01-08-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΗ (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (πατρώνυμο) 
ΝΤΑΣΑΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-12-2007, 
και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ, 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 14-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

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

ΝΤΑΣΑΜΙΡ (DASHAMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (MUCA) (κύριο όνομα) 

ΝΟΥΡΙΓΕ (NURIJE).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(5)

    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.37555/2018/0012808/22-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
23-03-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΛΟΡΕΝΑ (επώνυμο) ΜΟΥΣΚΑΪ (πατρώ-
νυμο) ΕΛΤΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-11-2006, 
και κατοικεί στο Δήμο ΜΕΓΑΡΕΩΝ, 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 02-12-2002 και ο πατέρας της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΚΑΪ (MUSKAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΛΤΟΝ (ELTON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΚΑΪ (MUSKAJ) (κύριο όνομα) 

ΣΟΝΙΛΑ (SONILA).

Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(6)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

  Με την Φ.43586/2018/0011906/20-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν.  3838/2010 (ΦΕΚ  49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
16-06-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΤΖΟΓΚΑ (XHOGA) ΚΑΜΕΛΑ (KAMELA) ον. πατρός 
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A443140, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-04-1986 και κατοικεί στο 
Δήμο ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ.

Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(7)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

  Με την Φ.37577/2018/0011081/25-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν.  3838/2010 (ΦΕΚ  49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
24-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΜΕΧΙΛΛΙ (MEHILLI) ΝΤΟΝΑΛΝΤΟ (DONALDO) ον. 
πατρός ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A374067, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-04-1993 και κατοικεί στο 
Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ).

Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(8)
    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 νό-

μιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη 

πριν από τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.2112/2018/0000453/03-07-2018 απόφαση της 
Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που εκ-

δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του 
άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 19-03-2018 δήλωση - αί-
τηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΙΝΤΡΙΤ 
(επώνυμο) ΤΣΑΛΑ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 27-03-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ, 
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 16-01-2003 και 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΛΑ (CALA) (κύριο όνομα) 

ΑΣΤΡΙΤ (ASTRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΛΑ (CALA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΛΙΝΤΑ (ARLINDA).

  Με εντολή Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(9)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλο-

δαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο στην 

Ελλάδα.

  Με την Φ.2122/2018/0000482/03-07-2018 απόφαση της 
Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 20-03-2018 δήλωση - αί-
τηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΙΣΑ 
(επώνυμο) ΤΣΟΥΡΙ (πατρώνυμο) ΜΠΕΧΑΡ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-12-2000, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2017 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/1827/26-02-
2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

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 νό-

μιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη 

πριν από τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.2113/2018/0000454/03-07-2018 απόφαση 
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
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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 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
19-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΙ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) 
ΜΑΝΤΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-01-2009, 
και κατοικεί στο Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ, 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 21-03-2003 και ο πατέρας του κατέ-
χει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΝΤΙΡ (MANDIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΕΤΑ (MARJETA).

Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(11)
    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 νό-

μιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη 

πριν από τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.10430/2015/0012769/04-07-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
02-11-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΑΡΗΣ-ΓΚΟΥΡΜΠΑΝΤΑΝ (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ 
(πατρώνυμο) ΚΟΥΛΒΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
20-06-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 01-10-2001 

και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

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

ΚΟΥΛΒΙΡ (KULVIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΜΑΡΙ (KUMARI) (κύριο όνομα) 

ΣΑΝΤΟΣ (SANTOSH).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(12)
    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 νό-

μιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη 

πριν από τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.11673/2016/0002036/04-07-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
05-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΜΠΕΣΑΡΝΤΑ (επώνυμο) ΚΟΡΡΑ (πατρώ-
νυμο) ΧΑΖΙΖ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-04-2009, 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, 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 17-10-2001 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΡΡΑ (KORRA) (κύριο όνομα) 

ΧΑΖΙΖ (HAZIZ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΡΡΑ (KORRA) (κύριο όνομα) 

ΖΑΜΙΡΑ (ZAMIRA).

   Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ  

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