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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ.202595/2017/0006062/24-03-2017 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν και μετά το 3/25-01-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 03-04-2014 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΡΟΛΟΒΑ Όνομα ΙΝΝΑ Όν. πατρός ΒΑΛΕΡΙ, 
γεν. 10-01-1977 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.206032/2017/0002297/24-03-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 25/08-04-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 20-02-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΡΕΝΤΟΥΣΗ Όνομα ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ Όν. πα-
τρός ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, γεν. 18-06-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.203627/2017/0006069/24-03-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 17/05-07-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται 
δεκτή η από 02-10-2013 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΞΑΝΘΗ Όνομα ΕΝΚΕΛΕΙΝΤΑ Όν. πατρός ΠΕ-
ΤΡΟ, γεν. 08-01-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι   

(2)  
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ.198798/2016/0037914/22-03-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 20/03-04-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 19-09-2013 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΟΓΚΑΤΣΙΑ Όνομα ΕΝΤΛΙΡΑ Όν. πατρός 
ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ, γεν. 23-04-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.200733/2017/0006870/22-03-2017 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν και μετά το 48/21-10-2015 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 26-07-2012 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΜΛΙΚΑ Όνομα ΠΕΡΠΑΡΙΜ Όν. πατρός 
ΤΕΜΕ, γεν. 01-12-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.151772/2017/0006475/24-03-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
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φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 22 
παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το αριθ. 23/28-06-2016 
πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, γί-
νεται δεκτή η από 03-10-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΙΡΙ ΡΟΔΡΙΓΚΕΖ Όνομα ΝΤΟΛΟΡΕΣ ΑΝΤΟΝΙΑ 
Όν. πατρός ΧΟΣΕ ΑΟΥΓΚΟΥΣΤΟ, γεν. 14-01-1976 στην 
ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.200480/2017/0004083/22-03-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 24/26-11-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου -
Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 31-07-2014 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΡΕΚΟ Όνομα ΑΛΜΠΕΡΙΜ Όν. πατρός ΙΛΙΡ-
ΓΙΑΝ, γεν. 11-10-1992 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.206002/2017/0004761/24-03-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 39/05-10-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 04-07-2013 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΤΑΕΡ Όνομα ΜΑΡΙΝΑ Όν. πατρός ΙΑΚΟΒ, 
γεν. 25-12-1969 στην ΕΣΘΟΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.200070/2016/0032490/22-03-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 85/18-11-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 
17-07-2012 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΔΗΜΟ Όνομα ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Όν. πατρός ΓΙΩΡ-
ΓΟ, γεν. 16-10-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.199547/2016/0037211/22-03-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 6/22-07-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτικής 
Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 29-08-2013 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΣΙΟΥ Όνομα ΜΙΜΟΖΑ Όν. πατρός ΛΕ-
ΚΟΣ, γεν. 08-05-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την Φ.199770/2017/0003041/22-03-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 16/22-10-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μα-
κεδονίας γίνεται δεκτή η από 11-11-2013 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΚΟΥΛΑΚΟΥ Όνομα ΒΙΚΤΩΡ Όν. πατρός 
ΝΕΚΙ, γεν. 11-04-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ   

Ι

(3)  
 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ.1873/2017/0000020/28-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 04-01-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλο-
δαπής υπό στοιχεία: ΧΟΥΣΙ (HUSHI) OYAPNTA (UARDA)
ον. πατρός ΠΕΤΡΟ (PETRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α497770, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-03-1989 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ.

2. Με την Φ.1838/2016/0003499/28-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 05-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλο-
δαπού υπό στοιχεία: ΜΠΟΥΛΙ (BULI) ΦΑΤΜΙΡ (FATMIR) 
ον. πατρός ΟΥΑΝΙ (UANI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α477618, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-03-1971 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ   

Ι

(4)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας σύμφω-

να με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του

ν. 4332/2015 σε συνδυασμό με το άρθρο 1Α του 

Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.2810/2016/0002675/16-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9501Τεύχος Β’ 1110/30.03.2017

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 18-11-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
(επώνυμο) ΣΟΣΑΡΙ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-02-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΕΔΕΣΣΑΣ, 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 10-04-1998 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΣΑΡΙ (SHOSHARI)
(κύριο όνομα) ΒΑΣΙΛ (VASIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΣΑΡΙ (SHOSHARI)
(κύριο όνομα) ΑΦΡΟΒΙΤΙ (AFROVITI).
2. Με την Φ.2809/2016/0002674/16-03-2017 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της 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 18-11-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΙΧΑΗΛ 
(επώνυμο) ΣΟΣΑΡΙ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-04-2000, και κατοικεί στο Δήμο 
ΕΔΕΣΣΑΣ, 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 10-04-1998 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΣΑΡΙ (SHOSHARI)
(κύριο όνομα) ΒΑΣΙΛ (VASIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΣΑΡΙ (SHOSHARI)
(κύριο όνομα) ΑΦΡΟΒΙΤΙ (AFROVITI).
3. Με την Φ.2807/2017/0000114/16-03-2017 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της 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 15-11-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ 
(επώνυμο) ΤΑΡΟΥΣΙ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-11-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΛΜΩΠΙΑΣ, 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 20-01-1998 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΡΟΥΣΙ (TARUSHI)
(κύριο όνομα) ΦΑΤΟΣ (FATOS).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΡΟΥΣΙ (TARUSHI)
(κύριο όνομα) ΖΑΜΙΡΑ (ZAMIRA) .

 Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ   

Ι

 (5) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας σύμφω-

να με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του

ν. 4332/2015 σε συνδυασμό με το άρθρο 1Α του 

Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.2829/2016/0002753/16-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της 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 12-12-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ 
(επώνυμο) ΣΟΚΡΑΤΙ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-05-2002, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΛΜΩΠΙΑΣ, 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 12-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΚΡΑΤΙ (SOKRATI)
(κύριο όνομα) ΓΙΑΝΙ (JANI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΚΡΑΤΙ (SOKRATI)
(κύριο όνομα) ΤΣΙΛΓΙΕΤΑ (CILJETA).
2. Με την Φ.2827/2016/0002746/16-03-2017 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της 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 12-12-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΣΙΕΛ (επώνυ-
μο) ΚΑΓΙΑ (πατρώνυμο) ΛΟΡΕΝΤΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 19-04-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΛΛΑΣ, 
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 
02-01-2004 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΓΙΑ (KAJA)
(κύριο όνομα) ΛΟΡΕΝΤΣ (LORENC).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΓΙΑ (KAJA)
(κύριο όνομα) ΑΡΝΤΙΑΝΑ (ARDIANA).
3. Με την Φ.2826/2016/0002745/16-03-2017 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
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τάξεις 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΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 08-12-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΙΣΑ (επώ-
νυμο) ΜΠΕΚΙΑΡΙ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-10-1999, και κατοικεί στο Δήμο 
ΕΔΕΣΣΑΣ, 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 26-05-1998 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΑΡΙ (BEQARI)
(κύριο όνομα) ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΑΡΙ (BEQARI)
(κύριο όνομα)ΑΛΜΑ (ALMA) .

 Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ  

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