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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την αριθ. Φ.102604/2017/0015650/03-07-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 31-03-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΤΟΪΚΟΥ (όνομα) 
ΣΑΡΑ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 11-08-1992, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 
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 παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. 967/82/04-03-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την αριθ. Φ. 102239/2017/0013450/03-07-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 17-03-2016 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΑΝΙ (όνο-
μα) ΕΟΥΓΚΛΕΝΑ (πατρώνυμο) ΜΠΑΤΙΑΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-03-1997, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. 
20.3/1553,1347/17-02-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου .

3. Με την αριθ. Φ. 102237/2017/0013448/03-07-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
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παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 17-03-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΙΡΟΥΚΑΪ 
(όνομα) ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ (πατρώνυμο) ΠΑΛ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-12-1994, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-06-2013 
σύμφωνα με την αριθ. 11246/132/30-10-2015 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την αριθ. Φ.98916/2017/0018034/03-07-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 09-11-2015 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΕΓΚΡΟΥΒΟΝΤΕ 
(όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ (πατρώνυμο) ΒΑΛΕΡΙΟΥ, που γεννή-
θηκε στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ την 03-11-1996, και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. 11246/70/03-11-2015 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.100452/2017/0013333/29-06-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 18-01-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΝΙΣΑ (επώνυμο) ΝΤΑΝΟΥΣΙ 
(πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 20-01-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 
30-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΝΟΥΣΙ (DANUSHI) (κύριο 

όνομα) ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΝΟΥΣΙ (DANUSHI) (κύριο όνο-

μα) ΕΝΤΕΛΑ (ENTELA).
2. Με την αριθ. Φ. 101364/2017/0012899/29-06-2017 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 17-02-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 
21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕ-
ΜΑΛΛΑ (όνομα) ΕΛΙΝΤΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-01-1998, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την 
αριθ. 16556/8/22-01-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

3. Με την αριθ. Φ. 101720/2017/0009536/28-06-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 29-02-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΥΝΤΑ 
(όνομα) ΣΟΥΕΛΑ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-02-1987, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 αριθ. 14032/49/03-12-2015 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την αριθ. Φ.99884/2016/0036573/28-06-2017 
απόφαση 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 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
21-12-2015 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΕΤΣΙ (όνομα) 
ΓΕΩΡΓΙΑ - ΜΕΛΙΝΑ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-09-1995, και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την 
αριθ. 11455/45/06-10-2015 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.
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5. Με την Φ.101516/2016/0004935/28-06-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
22-02-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΜΠΑΛΤΖΙΝΤΕΡ (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (πα-
τρώνυμο) ΧΑΡΤΖΙΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 17-10-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-06-2014 
σύμφωνα με την αριθ. 16164/70/21-01-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

6. Με την Φ. 101363/2016/0004274/28-06-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδε-
κτή η από 17-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΑ (επώνυμο) ΤΑΧΙΡΑΪ 
(πατρώνυμο) ΣΑΚΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
24-12-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 24-08-2001 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΧΙΡΑΪ (TAHIRAJ) (κύριο όνομα) 

ΣΑΚΙΡ (SHAQIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΧΙΡΑΪ (TAHIRAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΦΕΡΝΤΙΤΑ (AFERDITA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την αριθ. Φ.102568/2017/0016125/30-06-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 30-03-2016 δήλωση - αίτηση της αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΤΑ (όνομα) ΜΑΡΣΕΛΑ 
(πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 19-03-1990, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 

κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελ-
ληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει 
την 28-02- 2014 από Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

2. Με την αριθ. Φ. 103675/2017/0017802/30-06-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 16-05-2016 δήλωση - αίτηση της 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΜΠΕΝΕ (όνομα) 
ΙΣΕΤΕ (πατρώνυμο) ΤΕΚΕΜΠΑΟΥΟΡΚ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-07-1990, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει 
αποφοιτήσει την 27-09-2013 από Τμήμα Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣ-
ΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

3. Με την αριθ. Φ. 102543/2017/0016143/30-06-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 30-03-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΕΛΙΒΑΝΙ (όνο-
μα) ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-06-1993, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-06-2014 
σύμφωνα με την αριθ. 2377/48/ 21-03-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττική .

4. Με την αριθ. Φ. 102544/2017/0016141/30-06-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 30-03-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΑΟΥΛΙ 
(όνομα) ΕΜΑ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-04-1995, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την αριθ. 
546/20/29-02-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Αττικής.
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5. Με την αριθ. Φ.102565/2017/0016131/30-06-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 30-03-2016 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΥΣΚΑ (όνο-
μα) ΜΠΡΙΤΖΙΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΚΙΑΝΙ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-01-1995, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-06-2013 
σύμφωνα με την αριθ. 1351/77/ 08-03-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την αριθ. Φ.102537/2017/0015707/30-06-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 30-03-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΤΡΟΚΑ (όνομα) 
ΚΟΣΤΑΝΤΙΝ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 05-10-1990, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙ-
ΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2005 σύμφωνα με την αριθ. 1351/52/08-03-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την αριθ. Φ. 102541/2017/0015705/30-06-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 30-03-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΓΚΑΣ-
ΤΡΑ (όνομα) ΡΑΦΑΕΛΟ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-05-1994, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 

επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009 σύμφωνα με την 
αριθ. 16775/81/27-01-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την αριθ. Φ.102551/2017/0015695/30-06-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 30-03-2016 δήλωση - αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΤΑΜΠΟΛΙ-
ΟΥ (όνομα) ΕΡΜΑΛ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-11-1991, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 
σύμφωνα με την αριθ. 14740/67/14-12-2015 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την αριθ. Φ. 102567/2017/0015688/30-06-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 30-03-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΠΑ 
(όνομα) ΓΙΑΝΝΗ (πατρώνυμο) ΠΟΤΗ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-01-1990, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008 
σύμφωνα με την αριθ. 1227/106/07-03-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την αριθ. Φ.102538/2017/0016147/30-06-2017 
απόφαση 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 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27187Τεύχος Β’ 2644/28.07.2017

30-03-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΒΕΤΑ (όνο-
μα) ΕΛΦΡΙΝΤΑ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-12-1997, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. 
546/71/01-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Αττικής.

2. Με την αριθ. Φ. 102542/2017/0016145/30-06-2017 
απόφαση 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 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
30-03-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΙΡΙΣΙ (όνομα) 
ΤΟΣΚΑ (πατρώνυμο) ΑΡΤΕΜΗΣ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-11-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗ-
ΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθ. 17784/36/10-02-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την αριθ. Φ. 102557/2017/0016133/30-06-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 30-03-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 
21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕ-
ΤΕΛΛΑΡΙ (όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (πατρώνυμο) ΕΡΙΟΝ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-01-1998, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την 
αριθ. 18369/24/17-02-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την αριθ. Φ. 102566/2017/0016129/30-06-2017 
απόφαση 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 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
30-03-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΤΣΙ (όνομα) 
ΑΜΕΛΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 15-08-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 

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 
30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. 18194/49/16-02-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.2908/2017/0001242/23-06-2017 απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 06-03-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΣ 
(επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (πατρώνυμο) ΙΡΑΚΛΙ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-08-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΛΛΑΣ, 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 24-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

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

ΙΡΑΚΛΙ (IRAKLI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΥΚΑ (ZYKA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA).
2. Με την Φ.2909/2017/0001583/23-06-2017 απόφαση 

του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 06-03-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΡΑ (επώνυμο) 
ΤΟΣΚΑ (πατρώνυμο) ΙΡΑΚΛΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 31-01-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΛΛΑΣ, 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 
24-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

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

ΙΡΑΚΛΙ (IRAKLI).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΥΚΑ (ZYKA) (κύριο όνομα) 
ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.2845/2017/0001243/23-06-2017 απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 23-12-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΗΛΙΑΣ (επώ-
νυμο) ΚΑΦΤΙΡΑΝΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΡΓΚΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-12-2005, 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 13-02-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΦΤΙΡΑΝΙ (KAFTIRANI) (κύριο 

όνομα) ΓΚΕΡΓΚΙ (GJERGJI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΦΤΙΡΑΝΙ (KAFTIRANI) (κύριο 

όνομα) ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ (KLODJANA).
2. Με την Φ.2921/2017/0001564/23-06-2017 απόφαση 

του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 17-03-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ (επώ-
νυμο) ΠΛΛΟΥΜΠΙ (πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-06-2005, 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 22-12-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΛΛΟΥΜΠΙ (PLLUMBI) (κύριο 

όνομα) ΣΠΕΤΙΜ (SHPETIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΛΛΟΥΜΠΙ (PLLUMBI) (κύριο όνο-

μα) ΓΚΕΝΤΙΑΝΑ (GENTIANA).
3. Με την Φ.2923/2017/0001244/23-06-2017 απόφαση 

του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 

76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 20-03-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΔΙΟΝΥΣΗΣ 
(επώνυμο) ΠΑΛΛΑ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΝΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-02-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΚΥΔΡΑΣ, 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 11-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΛΛΑ (PALLA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΡΙΝΙ (DRINI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΛΛΑ (PALLA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA).
4. Με την Φ.2924/2017/0001566/23-06-2017 απόφαση 

του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 20-03-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
(επώνυμο) ΠΑΛΛΑ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΝΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-10-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΚΥΔΡΑΣ, 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 11-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΛΛΑ (PALLA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΡΙΝΙ (DRINI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΛΛΑ (PALLA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA). 

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(8)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.2911/2017/0001576/23-06-2017 απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 14-03-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΟΛ 
(επώνυμο) ΜΠΑΡΔΙ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθη-
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κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-09-2005, 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 19-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΙ (BARDHI) (κύριο όνομα) 

ΠΕΤΡΙΤ (PETRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΙ (BARDHI) (κύριο όνομα) 

ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ (EGLANTINA).
2. Με την Φ.2915/2017/0001572/23-06-2017 απόφαση 

του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 14-03-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
(επώνυμο) ΡΑΜΑ (πατρώνυμο) ΛΕΦΤΕΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-08-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΛΛΑΣ, 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 19-12-2000 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΜΑ (RAMA) (κύριο όνομα) ΛΕ-

ΦΤΕΡ (LEFTER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΜΑ (RAMA) (κύριο όνομα) ΜΙΡ-

ΓΕΤΑ (MIRJETA).
3. Με την Φ.2916/2017/0001573/23-06-2017 απόφαση 

του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 14-03-2017 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΛΑΒΙΟ (επώνυ-
μο) ΜΟΥΣΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-04-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΕΔΕΣΣΑΣ, 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, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 05-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΟΛΛΑΡΙ (MUSOLLARI) (κύ-

ριο όνομα) ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΟΛΛΑΡΙ (MUSOLLARI) (κύ-

ριο όνομα) ΜΙΝΕ (MINE).
4. Με την Φ.2917/2017/0001574/23-06-2017 απόφαση 

του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) 

σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 14-03-2017 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΡΟΜΙΝΑ (επώνυ-
μο) ΜΟΥΣΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-12-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΕΔΕΣΣΑΣ, 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, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 05-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΟΛΛΑΡΙ (MUSOLLARI) (κύ-

ριο όνομα) ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΟΛΛΑΡΙ (MUSOLLARI) (κύ-

ριο όνομα) ΜΙΝΕ (MINE).
5. Με την Φ.2918/2017/0001575/23-06-2017 απόφαση 

του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ  217Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 14-03-2017 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
(επώνυμο) ΜΟΥΣΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-04-2002, και κατοικεί στο 
Δήμο ΕΔΕΣΣΑΣ, 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 05-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΟΛΛΑΡΙ (MUSOLLARI) (κύ-

ριο όνομα) ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΟΛΛΑΡΙ (MUSOLLARI) (κύ-

ριο όνομα) ΜΙΝΕ (MINE).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9)
      Στην αρ. πρωτ. Φ.99627/2016/0036583/30-01-2017 

απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής που δημοσιεύτηκε στο 653/02-03-2017 
ΦΕΚ (τ. Β΄), ως προς το φύλο, γίνεται η εξής διόρθωση:

από το λανθασμένο: «του ενήλικου αλλοδαπού»
στο ορθό: «της ενήλικης αλλοδαπής».

  (Από την Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής)
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(10)
      Στην αρ. πρωτ. Φ.98876/2017/0010721/03-05-2017 

απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής που δημοσιεύτηκε στο 1950/07-06-2017 
ΦΕΚ (τ. Β΄), ως προς το φύλλο, γίνεται η εξής διόρθωση:

από το λανθασμένο: «του αλλοδαπού»
στο ορθό: «της αλλοδαπής».

  (Από την Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής)

Ι

(11)
      Στην αρ. πρωτ. Φ. 101123/2016/0003438/28-03-2017 

απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής που δημοσιεύτηκε στο 1285/12-04-2017 

ΦΕΚ (τ. Β΄), ως προς, γίνεται η εξής διόρθωση: ως προς 
το πατρώνυμο:

από το λανθασμένο: «ΕΝΤΥΝΑΡΤ»
στο ορθό: «ΕΝΤΟΥΑΡΤ».

  (Από την Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής)

Ι

(12)
      Στο ΦΕΚ 67/20-01-2017 (τ. Β΄), σελίδα 460, στήλη Α, 

στίχο 35, εκ των άνω, γίνεται η εξής διόρθωση:
από τον λανθασμένο Δήμο: «ΠΕΙΡΑΙΩΣ»
στον ορθό: «ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ».

  (Από την Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής)  

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