
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 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.

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 διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από 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 διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από 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 διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

7 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλ-
λοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικη.

8 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

9 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.

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.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

11 Διόρθωση σφάλματος στην Φ.136581/2018/
0003244/26-04-2018 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  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.7820/2018/0001159/30-11-2018 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

31 Δεκεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5972

70513



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ70514 Τεύχος Β’ 5972/31.12.2018

η από 19-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΣΙΚΑ (επώνυμο) ΦΥΡΑΪ 
(πατρώνυμο) ΤΡΥΦΩΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 20-05-2006, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 19-06-2002 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΥΡΑΪ (FYRAJ) 
(κύριο όνομα) ΤΡΥΦΩΝ (TRIFON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΥΡΑΪ (FYRAJ) 
(κύριο όνομα) ΕΛΙΑΝΑ (ELJANA).

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

  (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.

  Με την Φ.7400/2017/0005316/30-11-2018 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 19-10-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (επώνυμο) 
ΜΕΜΑ (πατρώνυμο) ΑΡΣΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 21-07-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
21-06-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΜΑ (MEMA) 
(κύριο όνομα) ΑΡΣΕΝ (ARSEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΣΑΝΚΟΛΛΙ (HASANKOLLI) 
(κύριο όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ (XHULJANA).

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

(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 διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.7885/2018/0005094/30-11-2018 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 05-04-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΕΝΤΡΙ (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΜΑΤΑ 
(πατρώνυμο) ΡΕΦΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
24-09-2008, 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 25-07-2001 και 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΜΑΤΑ (MUCMATA) 
(κύριο όνομα) ΡΕΦΙΚ (REFIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΜΑΤΑ (MUCMATA) 
(κύριο όνομα) ΡΑΪΜΟΝΤΑ (RAJMONDA).

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

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 διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.5396/2018/0000865/30-11-2018 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 06-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ (επώνυμο) ΚΕΒΑΝΙ 
(πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
02-02-2011, 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 30-10-2001 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΕΒΑΝΙ (QEVANI) 
(κύριο όνομα) ΑΛΤΙΝ (ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΕΒΑΝΙ (QEVANI) 
(κύριο όνομα) ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA). 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(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.7850/2018/0001291/30-11-2018 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 26-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΙΓΚΕΝΑ (επώνυμο) 
ΚΟΛΑ (πατρώνυμο) ΜΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 28-05-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
03-02-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) 
(κύριο όνομα) ΜΑΛΤΙΝ (MALTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) 
(κύριο όνομα) ΦΛΟΡΙΑΝΑ (FLORJANA).

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

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 διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.7922/2018/0001741/30-11-2018 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 24-04-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗ (επώνυμο) ΚΟΥΛΛΑΪ 
(πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
04-07-2011, 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 02-10-2002 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΛΛΑΪ (KULLAJ) 
(κύριο όνομα) ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΛΛΑΪ (KULLAJ) 
(κύριο όνομα) ΠΡΑΝΒΕΡΑ (PRANVERA).

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(7)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλ-
λοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικη.

  Με την Φ.8003/2018/0005476/30-11-2018 απόφαση 
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 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 
24-05-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΣΙ (όνομα) ΦΙΟΡΙΝΑ (πατρώνυμο) 
ΣΕΛΑΜΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-06-1997, 
και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 30-06-2012 σύμφωνα με 
την αριθ. 6069/11-05-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ.8265/2018/0004866/15-11-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 
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παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α), γίνεται δεκτό το 
από 24-08-2018 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με 
στοιχεία (επώνυμο) ΤΡΟΥΜΟΥΛΗ (όνομα) ΓΙΑΣΕΜΗ (πα-
τρώνυμο) ΑΝΤΩΝΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
23-07-2017, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(9)
    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.7821/2018/0001161/30-11-2018 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 19-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΤΣΕΠΙ 
(πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
01-11-2006, 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 22-11-2002 και 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΠΙ (CEPI) 
(κύριο όνομα) ΛΟΥΑΝ (LUAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΟΓΓΟΥ (ZOGU) 
(κύριο όνομα) ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ (KLODJANA).

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

(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.

  Με την Φ.7115/2017/0003108/30-11-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αι-
γαίου, 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 15-06-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΑΡΑ 
(επώνυμο) ΜΕΞΗ (πατρώνυμο) ΡΥΖΝΤΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-02-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΩ, 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 31-12-2002 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΞΗ (MEKSHI) 
(κύριο όνομα) ΡΥΖΝΤΙ (RYZHDI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΞΗ (MEKSHI)
(κύριο όνομα) ΣΠΡΕΣΑ (SHPRESA).

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(11)
       Στην Φ.136581/2018/0003244/26-04-2018 απόφα-

ση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 1909/30-05-2018 (τεύχος Β΄), διορθώνεται το 
εσφαλμένο πατρώνυμο «ΡΑΫΜΟΝΔΟΣ» στο ορθό «ΡΑΫ-
ΜΟΥΝΔΟΣ». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)  

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