
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 διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από 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 έχει 
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση 
του τέκνου.

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

5 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.

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 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 της ελληνικής ιθαγένειας.

10 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

11 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ.40985/2018/0015019/20-07-2018 απόφαση 
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 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
21-11-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΣΑΝΙΕ (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ (πατρώνυμο) 
ΑΝΤΙΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-06-1999, 
και κατοικεί στο Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ), για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμ-
φωνα με την αριθ. 9385/59/30-06-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ 

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

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλι-

κο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην 

Ελλάδα έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελλη-

νικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχι-

στον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε 

τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση 

του τέκνου.

  Με την Φ.11884/2018/0011289/26-07-2018 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΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 22-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΒΙΚΙΑΝ (επώνυμο) 
ΣΑΡΡΑ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 08-08-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΩΡΑΙΟ-
ΚΑΣΤΡΟΥ, 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 01-10-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΡΡΑ (SHARRA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΟΥΑΡΤ (EDUART)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΡΡΑ (SHARRA) (κύριο όνομα) 

ΚΛΟΡΙΝΤΑ (KLORIDA).

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

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 έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου.

  Με την Φ.11905/2016/0003126/26-07-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συν-
δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται απο-
δεκτή η από 23-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞ (επώνυμο) ΜΠΟΥΖΙ 
(πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 

την 31-08-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - 
ΣΥΚΕΩΝ, 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 15-12-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΖΙ (BUZI) (κύριο όνομα) 

ΓΙΩΡΓΟ (JORGO)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΖΙ (BUZI) (κύριο όνομα) 

ΛΟΡΑΝΤΑ (LORANDA).

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

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 έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου.

  Με την Φ.11906/2016/0003129/26-07-2018 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 Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 23-02-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗΣ 
(επώνυμο) ΜΑΛΟ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-04-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 21-09-2001 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

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

ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΛΟ (MALO) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΑΝΑ (MARIANA). 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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(5)
   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.11909/2016/0003138/26-07-2018 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 Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 23-02-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΓΚΙΤ 
(επώνυμο) ΤΡΙΜΙ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-07-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΕΡΜΗΣ, 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, όπως προκύπτει από την αρίθμ. 
326/14-01-2016 βεβαίωση (2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙ-
ΛΟΦΟΥ-ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ) την αριθμ. 450/4-11-2015 βεβαίω-
ση σπουδών (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ) και 
την απο 16-2-2016 βεβαίωση φοίτησης (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 01-10-2002 και ο πατέρας του κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΡΙΜΙ (TRIMI) (κύριο όνομα) 

ΣΚΕΛΚΙΜ (SHKELQIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΡΙΜΙ (TRIMI) (κύριο όνομα) 

ΠΡΑΝΒΕΡΑ (PRANVERA). 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

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 έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου.

  Με την Φ.11914/2016/0003219/26-07-2018 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 Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 25-02-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΑΝΣΥ 
(επώνυμο) ΝΤΕΜΑΪ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννή-

θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-12-2001, και κατοικεί στο 
Δήμο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από 
την αρίθμ. 136/24-09-2015 βεβαίωση (23ο ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ), την αριθμ. 496/Φ.21.1/
24-9-2015 βεβαίωση σπουδών (7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑ-
ΜΑΡΙΑΣ) και την αριθμ. 496/Φ.20.1/24-9-2015 βεβαίωση 
σπουδών (7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ), ο πατέρας της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 31-08-2001 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΑΪ (DEMAJ) (κύριο όνομα) 

ΣΟΚΟΛ (SOKOL)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΑΪ (DEMAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΛΣΑ (ELSA). 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(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.11918/2016/0003232/26-07-2018 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΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 25-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΛΗ (επώνυμο) 
ΝΤΟΥΛΟ (πατρώνυμο) ΑΟΥΡΕΛ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 04-04-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ, 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 27-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΛΟ (DULO) (κύριο όνομα) 

ΑΟΥΡΕΛ (AUREL)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΛΟ (DULO) (κύριο όνομα) 

ΛΙΡΙΚΑ (LIRIKA). 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλι-

κο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην 

Ελλάδα έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελλη-

νικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχι-

στον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε 

τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση 

του τέκνου.

  Με την Φ.11934/2016/0003330/26-07-2018 απόφαση 
του Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συν-
δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται απο-
δεκτή η από 25-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΑΝΤΙΤΟ (επώνυμο) 
ΚΟΖΙΤΣΙ (πατρώνυμο) ΑΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 23-10-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΛΑΙΑΣ - 
ΧΟΡΤΙΑΤΗ, 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 02-03-1999 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΖΙΤΣΙ (KOZICI) (κύριο όνομα) 

ΑΣΙΜ (ASIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΖΙΤΣΙ (KOZICI) (κύριο όνομα) 

ΛΙΡΙΑΝΑ (LIRJANA). 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι
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   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ.2817/2017/0001759/24-07-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται δεκτό το από 26-07-2013 αίτημα του γονέα της 
ανήλικης κατά την ημερομηνία της αίτησης, με στοιχεία 
(επώνυμο) ΠΟΖΟΒΑ (όνομα) ΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΕΪ, 

που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 07-09-1998, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 1 παρ.1 του ν.1438/1984.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(10)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

  Με την Φ.4103/2018/0002480/18-07-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 18-01-2017 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΙΤΑ (KITA) ΝΤΕΝΙΣ (DENIS) ον. 
πατρός ΘΩΜΑΚ (THOMAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A439412, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-03-1990 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΣΙΘΩΝΙΑΣ. 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(11)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την αριθμ. Φ.4024/2018/0000316/03-07-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται δεκτό το από 24-10-2016 αίτημα του 
(επώνυμο) ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ (όνομα) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (πα-
τρώνυμο) ΜΙΧΑΗΛ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 22-06-1959, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
1 εδ.α' του ν.δ. 3370/1955. 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ 

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