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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.22260/2018/0022347/26-11-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
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 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’ ) γίνεται αποδεκτή η από 
09-05-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΦΡΑΚΟΥΛΛΗ (όνομα) ΣΑΪΜΙΡ (πα-
τρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
14-05-1991, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, 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 30-06-2006 
σύμφωνα με την αριθ. 4970/42/31-03-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ.22363/2018/0022358/26-11-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’ ) γίνεται αποδεκτή η από 
18-05-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΟΥΣΤΑΪ (όνομα) 
ΜΑΡΚΕΛΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 06-01-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΟΝΥ-
ΣΟΥ, 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 
30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 6560/18 /25-04-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. Με την Φ.22421/2018/0022369/26-11-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
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 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’ ) γίνεται αποδεκτή η από 
23-05-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΑΪ (όνομα) ΑΝΙΣΑ (πατρώνυμο) 
ΜΑΡΚΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-03-1990, 
και κατοικεί στο Δήμο ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2005 
σύμφωνα με την αριθ. 1060/6 / 02-02-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

I

(2)

   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  Με την Φ.1546/2018/0000792/29-11-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’ ) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α’ ), γίνεται απο-
δεκτή η από 26-11-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΠΡΑΝΒΕΡΑ (επώνυμο) 
ΣΑΜΠΑΝΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-03-2012, και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΙΟΥ, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
11-07-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΜΠΑΝΛΑΡΙ (SHABANLLARI) 

(κύριο όνομα) ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ (MARIGLEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΜΠΑΝΛΑΡΙ (SHABANLLARI) 

(κύριο όνομα) ΡΕΝΑΛΝΤΑ (RENALDA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.4308/2018/0000954/14-11-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας -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 05-03-2018 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΡΙΚΑΡΝΤΟ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΑΡΜΑΝΤΙ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-07-2005, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 01-07-2003 και ο 
πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

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

ΑΡΜΑΝΤΙ (ARMANDI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) (κύριο όνομα) 

ΣΟΝΕΛΑ (SONELA).
2. Με την Φ.4310/2018/0000963/14-11-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - 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 06-03-2018 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΕΝΤΟΥΑΡΤΟ (επώνυμο) ΓΚΕΓΚΑ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-03-2008, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ, 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 09-01-2003 και ο 
πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΕΓΚΑ (GEGA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΕΓΚΑ (GEGA) (κύριο όνομα) 

ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA).
3. Με την Φ.4315/2018/0000975/14-11-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας -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 07-03-2018 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΛΙΤΣΟ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΚΑ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-12-2009, και κατοικεί 
στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
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ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του δια-
μένει νόμιμα στη χώρα από 19-01-2005 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΙΤΣΟ (LICO) (κύριο όνομα) 

ΠΕΤΡΙΚΑ (PETRIKA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΙΤΣΟ (LICO) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (VALENTINA).

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

I

(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 διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.1736/2018/0000712/22-11-2018 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 18-10-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
(επώνυμο) ΚΑΠΑΛΙ (πατρώνυμο) ΑΛΚΕΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-09-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΡΑΜΑΣ, 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 03-10-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΠΑΛΙ (KAPALI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΚΕΤ (ALKET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΠΑΛΙ (KAPALI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΡΙΚΕΝΑ (BRIKENA).

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

I

(5)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ.5455/2018/0003915/26-11-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-

λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 16-11-2018 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοι-
χεία (όνομα) ΓΚΕΡΑΛΝΤΟ (επώνυμο) ΜΠΕΪΝΤΟ (πα-
τρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
07-06-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2018 σύμφωνα με την αριθ. 11287/31-10-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννή-
σου.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)
    Στην Φ.3151/2018/0001854/23-10-2018 απόφαση 

της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρή-
της που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5274/26-11-2018 (τ.Β'), 
σελ. 62697, στήλη β΄, τμήμα (8), γραμμή 8 εκ των άνω 
διορθώνεται:

το λανθασμένο:
«ΕΡΙΣΙΛΝΤΑ (ORMENI) ΟΡΜΕΝΙ (ERISILDA)»,
στο ορθό:
«ΟΡΜΕΝΙ (ORMENI ) ΕΡΙΣΙΛΝΤΑ (ERISILDA)».

(Aπό την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης)

I

(7)
    Στην Φ.34549/2018/0021742/26-10-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5297/τ.Β’/26-11-2018 στη σελίδα 
62952, στη στήλη α’, στο στίχο εικοστό τέταρτο εκ των 
άνω διορθώνεται: 

το εσφαλμένο: «(EPJON)»,
στο ορθό: «(ERJON)».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) 

I

(8)
   Στην Φ.3329/2018/0002524/5-11-2018 απόφαση του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5335/τ.Β’/28-11-2018 
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στη σελίδα 63363, στη στήλη β’, μετα τον δέκατο όγδοο 
στίχο προστίθεται:

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

ΙΛΙΡ (ILIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA) (κύριο όνομα) 

ΦΛΛΕΝΤΖΑ (FLLENXA)». 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) 

(9)
     Στην Φ. 34548/2018/0021750/26-10-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5297/τ.Β’/26-11-2018 στη  
σελίδα 62952, στη στήλη β’, στο στίχο εικοστό έκτο από 
την αρχή διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «(EPJON)», 
στο ορθό: «(ERJON)».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  

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