
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

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

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

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

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

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

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

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 Με την Φ.3065/2017/0001827/25-10-2018 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 26-06-2017 δήλω-
ση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνο-
μα) ΠΑΥΛΟ (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ (πατρώνυμο) ΑΛΚΕΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-05-2008, και κατοικεί 
στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 06-05-2003 και ο πατέρας του κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ (SHEHU) (κύριο όνομα) 

ΑΛΚΕΤ (ALKET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ (SHEHU) (κύριο όνομα) 

ΕΛΟΝΑ (ELONA).
Με την Φ.3098/2017/0002089/25-10-2018 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 18-07-2017 δήλω-
ση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΕΓΚΙ (επώνυμο) ΑΓΙΑΖΙ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-11-2005, και κατοικεί στο 
Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 09-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΓΙΑΖΙ (AJAZI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΓΙΑΖΙ (AJAZI) (κύριο όνομα) ΛΙ-

ΛΙΑΝΑ (LILJANA).
Με την Φ.3101/2017/0002147/25-10-2018 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 24-07-2017 δή-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

15 Νοεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5100

60861



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ60862 Τεύχος Β’ 5100/15.11.2018

λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΜΑΛΙΑ (επώνυμο) ΠΑΠΑΓΙΑΝΗ (πατρώνυμο) 
ΑΝΔΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-12-2010, 
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 03-09-2002 και ο πατέρας 
της κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΠΑΓΙΑΝΗ (PAPAJANI) (κύριο 

όνομα) ΑΝΔΡΕΑ (ANDREA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΠΑΓΙΑΝΗ (PAPAJANI) (κύριο 

όνομα) ΓΙΟΝΑΝΤΑ (JONADA).
Με την Φ.3127/2017/0002559/25-10-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις 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 07-09-2017 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΝΤΙ (επώνυ-
μο) ΤΥΤΖΑΡΙ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 04-08-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 
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 
24-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΥΤΖΑΡΙ (TYXHARI) (κύριο όνο-

μα) ΓΙΩΡΓΟ (JORGO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΥΤΖΑΡΙ (TYXHARI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΙΕΖΑ (ANJEZA).
Με την Φ.3139/2017/0002697/25-10-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις 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 19-09-2017 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) 
ΠΡΙΦΤΙ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 08-11-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 
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 
01-09-2002 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΙ (PRIFTI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΔΡΕΑ (ANDREA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΙ (PRIFTI) (κύριο όνομα) 

ΤΕΟΥΤΑ (TEUTA).
Με την Φ.3141/2017/0002722/25-10-2018 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 20-09-2017 δήλωση -
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΕΥΔΟΚΙΑ (επώνυμο) ΜΑΡΡΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΣΙ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-08-2003, και κατοικεί 
στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 24-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΡΡΑ (MARRA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΝΤΣΙ (GENCI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΡΡΑ (MARRA) (κύριο όνομα) 

ΛΙΡΙ (LIRI). 

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ   

Ι

(2)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 Με την Φ.3106/2017/0002185/25-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδε-
κτή η από 31-07-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΡΙΛΝΤΟ (επώνυμο) 
ΑΓΙΑΖΙ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 01-12-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθμ. 7956/21-07-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Με την Φ.3126/2017/0002558/25-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδε-
κτή η από 07-09-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΑΝΤΟ (επώνυμο) 
ΛΟΥΛΟ (πατρώνυμο) ΚΛΟΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-07-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 
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 αριθμ. 8688/31-08-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
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Με την Φ.3131/2017/0002620/25-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδε-
κτή η από 14-09-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (επώνυμο) 
ΜΠΡΑΧΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-01-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 
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 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθμ. 9234/08-09-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Με την Φ.3138/2017/0002695/25-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδε-
κτή η από 19-09-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΠΛΕΡΤΑ (επώνυμο) 
ΠΡΙΦΤΙ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 17-03-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθμ. 9574/14-09-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. 

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ   

Ι

(3)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 Με την Φ.3154/2018/0001601/25-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 27-09-2017 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΕΛΙΚΑΣΙ 
(όνομα) ΝΕΡΤΙΛΑ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-12-1987, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2007 
σύμφωνα με την αριθμ. 9485/25-09-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Με την Φ.3168/2018/0001583/25-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 10-10-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΑΪΛΑΝΙ 
(όνομα) ΚΟΤΣΙ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΙ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-01-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2013 σύμφωνα με την αριθμ. 7897/28-09-2017 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.  

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ   

Ι

(4)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 Με την Φ.3140/2017/0002698/25-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδε-
κτή η από 19-09-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝ (επώνυμο) 
ΜΠΕΪΝΤΟ (πατρώνυμο) ΦΙΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 16-01-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 αριθμ. 9534/14-09-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Με την Φ.3143/2017/0002724/25-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 20-09-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλ-
λοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΛΟΡΙΑ (επώνυμο) ΜΑΡΡΑ 
(πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΣΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
03-02-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα 
με την αριθμ. 9501/13-09-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Με την Φ.3157/2017/0002813/25-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
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Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 28-09-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ (επώνυμο) ΣΟΥ-
ΑΪΠΙ (πατρώνυμο) ΝΑΖΜΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 29-10-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, 
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 αριθμ. 9914/18-09-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Με την Φ.3187/2017/0003288/25-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 26-10-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλ-
λοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΠΡΙΣΕΛΝΤΑ (επώνυμο) 
ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕΚΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 12-01-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 αριθμ. 11672/23-10-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. 

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ   

Ι

(5)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 Με την Φ.7811/2018/0002741/31-10-2018 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. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 13-06-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΥΡΑΪ (όνομα) ΜΕΓΚΙ 
(πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
14-06-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/12458/13-11-2017 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης και εγκρίθηκε 
ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου της από ΜΕΓΚΙ 
ΝΤΟΥΡΑΪ σε ΜΕΓΚΥ ΝΤΟΥΡΑΚΗ.

Με την Φ.7845/2018/0003117/31-10-2018 απόφαση 
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρή-
της, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
03-07-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΑΦΑΝΗ (όνομα) ΜΑΡΙΝΙΛΝΤΑ 
(πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
23-06-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.20.4/7350/29-06-2018 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης.

Με την Φ.7856/2018/0003119/31-10-2018 απόφαση 
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρή-
της, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
05-07-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΤΙΑ (όνομα) ΜΠΛΕΡΙΝΑ (πα-
τρώνυμο) ΣΑΜΠΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
09-10-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.20.4/7625/03-07-2018 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης. 

 Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ   

Ι

(6)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 Με την Φ.7836/2018/0002887/30-10-2018 απόφαση 
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρή-
της, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
27-06-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΚΑΠΙΝΟΒΑ 
(πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
24-04-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 30-06-2018 σύμ-
φωνα με την αριθμ. Φ.20.4/7114/21-06-2018 βεβαίωση 
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της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Με την Φ.7850/2018/0002943/30-10-2018 απόφαση 
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρή-
της, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
03-07-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΕΝΕΑ (επώνυμο) ΜΠΡΑΤΣΗ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΑΣΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 18-07-2001, 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 30-06-2018 
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/7502/29-06-2018 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Με την Φ.7877/2018/0003206/30-10-2018 απόφα-
ση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 -ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
18-07-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΕΤΑ (επώνυμο) ΛΕΓΚΙΣΙ (πα-
τρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
01-07-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, 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 30-06-2018 σύμ-
φωνα με την αριθμ. Φ.20.4/7751/05-07-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.  

Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ   

Ι

(7)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 Με την Φ.7697/2018/0002335/30-10-2018 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
19-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΟΝΟΡΑ (επώνυμο) ΝΤΡΑΓΚΟΤΙ 
(πατρώνυμο) ΕΡΒΕΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
06-08-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 22-01-2003 
και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΡΑΓΚΟΤΙ (DRAGOTI) (κύριο 

όνομα) ΕΡΒΕΝΤΙ (ERVENDI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΡΑΓΚΟΤΙ (DRAGOTI) (κύριο όνο-

μα) ΦΛΟΡΑ (FLORA).
Με την Φ.7865/2018/0003072/30-10-2018 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
10-07-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΑΪΣΙ (επώνυμο) ΛΟΥΣΚΑ (πατρώνυμο) 
ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-03-2010,
και κατοικεί στο Δήμο ΒΙΑΝΝΟΥ, 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 25-10-2002 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΟΥΣΚΑ (LUSHKA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΟΥΣΚΑ (LUSHKA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΖΕΛΛΟΥΣΕ (ENGJELLUSHE).
Με την Φ.7880/2018/0003211/30-10-2018 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 18-07-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο) ΚΑΝΑΝΙ 
(πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
02-02-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΒΙΑΝΝΟΥ, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 03-10-2001 
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΝΑΝΙ (ΚΑΝΑΝΙ) (κύριο όνομα) 

ΑΣΤΡΙΤ (ASTRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΝΑΝΙ (ΚΑΝΑΝΙ) (κύριο όνομα) 

ΡΟΥΝΤΙΝΑ (RUDINA).  

Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ   

Ι

(8)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 Με την Φ.10602/2018/0012126/29-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
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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 16-11-2015 δήλωση - αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΙΧΑΛΗ (όνο-
μα) ΤΖΟΥΛΙΟ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-08-1992, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 
σύμφωνα με την αριθμ. 14310/10-10-2012 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Με την Φ.9932/2018/0008412/29-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας - Θράκης, 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 16-10-2017 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥ-
ΚΑΛΛΑΡΗ (όνομα) ΕΡΜΙΡ (πατρώνυμο) ΡΑΜΑΝΤΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-11-1987, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ -ΕΥΟΣΜΟΥ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2006 σύμφωνα με την αριθμ. 9113/ 
05-06-2012 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του 
ονοματεπωνύμου του από ΕΡΜΙΡ ΜΟΥΚΑΛΛΑΡΗ σε ΕΡ-
ΜΗΣ ΜΟΥΚΑΛΛΑΡΗΣ.

Με την Φ.10313/2018/0012247/29-10-2018 απόφαση 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -
Θράκης, 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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 13-10-2015 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΗ 
(όνομα) ΝΤΕΒΙΣ (πατρώνυμο) ΜΠΙΛΑΛ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-06-1987, και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2003 σύμφωνα με την αριθμ. 
1424/27-01-2011 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ   

(9)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 Με την Φ.10582/2018/0012128/29-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, 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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 13-11-2015 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΝΟΥΚΟΒΑ 
(όνομα) ΤΖΟΥΛΙΕΤΑ (πατρώνυμο) ΛΕΒΑΝ, που γεννήθη-
κε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 09-09-1989, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2007 σύμφωνα με την αριθμ. 22766/08-11-2012 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Με την Φ.10583/2018/0012249/29-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, 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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 13-11-2015 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΡΙΦΙ (όνομα) 
ΜΠΛΕΡΤΑ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-04-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛΤΑ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2009 σύμφωνα με την αριθμ. 5348/23-03-2012 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Με την Φ.10871/2018/0012411/29-10-2018 απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76  Α΄) σε συνδυα-
σμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217  Α΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 01-12-2015 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΜΑ (όνομα) ΕΝΙ (πατρώνυμο) 
ΦΩΤΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-08-1993, και 
κατοικεί στο Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλι-
κίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθμ. 21371/02-11-2012 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Με την Φ.10928/2018/0012474/29-10-2018 απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76  Α΄) σε συνδυα-
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σμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217  Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 04-12-2015 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΕΚΑ (όνομα) ΙΝΤΙ (πατρώνυμο) 
ΑΝΔΡΟΚΛΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-11-1990, 
και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της 
ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2009 σύμφωνα με την αριθμ. 15699/23-11-2015 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Με την Φ.11012/2018/0013583/29-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας - Θράκης, 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 11-12-2015 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΣΡΟΒΙΑΝ (όνο-
μα) ΑΡΠΙΝΕ (πατρώνυμο) ΡΟΥΜΠΙΚ, που γεννήθηκε στην 
ΑΡΜΕΝΙΑ την 18-10-1991, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010
σύμφωνα με την αριθμ. 10352/03-10-2010 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ   

(10)  
 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. 12530/2016/0006548/29-10-2018 από-
φαση 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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -
ΦΕΚ 217  Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 11-04-2016 δή-
λωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΔΑΝΑ (πατρώνυμο) ΚΡΕΣ-
ΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-10-2008,
και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΡΜΗΣ, 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 πατέ-
ρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 03-03-2003
και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΔΑΝΑ (DHANA) (κύριο όνομα) 

ΚΡΕΣΝΙΚ (KRESHNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΔΑΝΑ (DHANA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΑ (ALMA). 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ  
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*02051001511180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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