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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.198474/2017/0011221/29-05-2017 απόφαση 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 35/05-06-2015 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
02-07-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΙΤΑ Όνομα ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ Όν. πατρός ΚΙΛΙ,
γεν. 30-06-1957 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.204489/2017/0012210/29-05-2017 απόφαση 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 30/10-06-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα,
Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η
από 23-04-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΠΑΠΑΚΙΑΚΟΥ Όνομα ΕΛΕΝΗ Όν. πατρός
ΘΩΜΑ, γεν. 18-07-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Αρ. Φύλλου 1990

3. Με την Φ.205163/2017/0012209/29-05-2017 απόφαση 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 42/14-09-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα,
Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η
από 19-06-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΟΡΙΣΟΒΑ Όνομα ΙΡΙΝΑ Όν. πατρός ΑΝΑΤΟΛΙ, γεν. 31-08-1964 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.204602/2017/0010590/29-05-2017 απόφαση 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 26/07-07-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
11-07-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΟΥΡΕΝΤΙΝΑΪ Όνομα ΕΝΤΜΟΝΤ Όν. πατρός
ΠΕΡΠΑΡΙΜ, γεν. 27-04-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.199641/2017/0011320/26-05-2017 απόφαση 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 54/23-09-2015 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
31-08-2011 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΑΡΑΪΒΑΝΣΚΑ Όνομα ΜΑΓΚΝΤΑΛΕΝΑ Όν.
πατρός ΒΕΝΚΟ, γεν. 12-04-1971 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
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2. Με την Φ.204609/2017/0012331/26-05-2017 απόφαση 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 23/27-09-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται
δεκτή η από 05-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης της
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΑΛΜΠΕΝ Όνομα ΝΑΤΑΛΙΑ Όν. πατρός
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, γεν. 26-07-1992 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.197307/2017/0012434/26-05-2017 απόφαση 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 45/03-12-2014 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
12-07-2011 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΡΑΜΑΝΤΑΝ Όνομα ΜΠΙΛΑΛ Όν. πατρός ΜΟΧΑΜΑΝΤ, γεν. 30-07-1971 στον ΛΙΒΑΝΟ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.201416/2017/0006836/26-05-2017 απόφαση 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 2/14-01-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
05-02-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΟΥΧΑΪ Όνομα ΜΠΕΣΝΙΚ Όν. πατρός ΦΕΪΜ,
γεν. 26-09-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.202277/2017/0012683/26-05-2017 απόφαση 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 28/12-04-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ.
Αττικής γίνεται δεκτή η από 16-02-2012 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΕΜΑ Όνομα ΑΡΤΑ Όν. πατρός ΣΥΚΥΡΙ, γεν.
25-02-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.2733/2017/0000391/29-05-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015

Τεύχος Β’ 1990/09.06.2017

(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 08-02-2017 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΚΛΕΝΤΙΟ (επώνυμο) ΣΤΕΡΜΟΥΓΚΟΥ (πατρώνυμο) ΤΖΕΒΑΧΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-04-2010,
και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, 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 18-12-2002 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΤΕΡΜΟΥΓΚΟΥ (STERMUGU)
(κύριο όνομα) ΤΖΕΒΑΧΙΡ (XHEVAHIR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΤΕΡΜΟΥΓΚΟΥ (STERMUGU) (κύριο όνομα) ΔΟΥΡΑΤΑ (DHURATA)
2. Με την Φ.2735/2017/0000404/29-05-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, 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 09-02-2017 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΛΕΝΤΙΑΝ (επώνυμο) ΛΕΣΙ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-08-2002, και κατοικεί στο
Δήμο ΕΟΡΔΑΙΑΣ, 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 09-10-2000 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΕΣΙ (LLESHI) (κύριο όνομα)
ΑΓΚΙΜ (AGIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΕΣΙ (LLESHI) (κύριο όνομα) ΦΛΟΡΕΣΑ (FLORESHA)
3. Με την Φ.2736/2017/0000406/29-05-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, 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 09-02-2017 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΝΤΕΛΙΑΝ (επώνυμο) ΛΕΣΙ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-08-2002, και κατοικεί στο
Δήμο ΕΟΡΔΑΙΑΣ, 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 09-10-2000 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΕΣΙ (LLESHI) (κύριο όνομα)
ΑΓΚΙΜ (AGIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΕΣΙ (LLESHI) (κύριο όνομα) ΦΛΟΡΕΣΑ (FLORESHA)
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4. Με την Φ.2732/2017/0000376/29-05-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, 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 08-02-2017 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΓΚΕΑ (επώνυμο) ΤΟΡΟΜΑΝΙ (πατρώνυμο) ΕΝΓΚΛΕΝΤΙΝ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-07-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, 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 25-02-2003 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΡΟΜΑΝΙ (TOROMANI) (κύριο
όνομα) ΕΝΓΚΛΕΝΤΙΝ (ENGLENTIN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΡΟΜΑΝΙ (TOROMANI) (κύριοόνομα) ΟΛΙΓΚΕΡΤΑ (OLIGERTA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
I

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.2810/2017/0001094/29-05-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, 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 27-04-2017 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΙΒΑΝΕΣΑ (επώνυμο) ΜΠΙΣΚΟΥ (πατρώνυμο) ΕΡΜΙΡ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-04-2010, και κατοικεί
στο Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, 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 08-04-2003 και ο πατέρας της
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΙΣΚΟΥ (BISKU) (κύριο όνομα)
ΕΡΜΙΡ (ERMIR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΙΣΚΟΥ (BISKU) (κύριο όνομα)
ΕΒΙΣΙΑΝΝΑ (EVISJANA)
2. Με την Φ.2811/2017/0001110/29-05-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, 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 -
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ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από 28-04-2017 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΚΛΑΟΥΣΙΕΛ (επώνυμο) ΣΑΛΛΑ (πατρώνυμο) ΚΕΛΜΕΝΤ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-12-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, 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 30-01-2003 και ο πατέρας του
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΛΑ (SALLA) (κύριο όνομα)
ΚΕΛΜΕΝΤ (KELMEND)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΛΑ (SALLA) (κύριο όνομα)
ΑΡΜΙΝΤΑ (ARMIDA)
3. Με την Φ.2812/2017/0001113/29-05-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, 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 28-04-2017 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΣΤΕΦΑΝΙΑ (επώνυμο) ΣΚΟΥΛΛΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-09-2010,
και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, 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 07-04-2003 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΚΟΥΛΛΑΚΟΥ (SHKULLAKU) (κύριο όνομα) ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDIAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΚΟΥΛΛΑΚΟΥ (SHKULLAKU) (κύριο όνομα) ΓΕΤΜΙΡΑ (JETMIRA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
I

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.2751/2017/0000482/29-05-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, 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 21-02-2017 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (επώνυμο) ΠΕΤΡΟΣΙ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-09-2009, και κατοικεί
στο Δήμο ΕΟΡΔΑΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελλη-
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νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 19-02-2003 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΤΡΟΣΙ (PETROSHI) (κύριο όνομα) ΙΛΙΡ (ILIR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΤΡΟΣΙ (PETROSHI) (κύριο όνομα) ΕΝΚΕΛΕΪΝΤΑ (ENKELEJDA)
2. Με την αριθ. Φ.2757/2017/0001177/29-05-2017
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, 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
02-03-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΡΕΝΤΑΦΙΛΙ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ
(πατρώνυμο) ΝΟΝΤΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 20-12-1992, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την αριθ. 7786/
08-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
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Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.
3. Με την αριθ. Φ.2758/2017/0001178/29-05-2017
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, 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 02-03-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΚΟΥΛΛΑΚΟΥ (όνομα) ΣΟΚΟΛ (πατρώνυμο) ΚΙΑΜΙΛ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-08-1983, και κατοικεί
στο Δήμο ΕΟΡΔΑΙΑΣ, 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 30-06-2005 σύμφωνα με την αριθ. 10789 (π.ε.)/ 0802-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής
Μακεδονίας.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
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