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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.16799/2016/0008582/28-06-2017 απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
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 12-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΛΑΒΙΟ (επώνυμο) ΜΕΡΝΤΑΝΙ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 02-05-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ,
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
28-02-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Αρ. Φύλλου 2358

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΡΝΤΑΝΙ (MERDANI) (κύριο
όνομα) ΑΣΤΡΙΤ (ASTRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΡΝΤΑΝΙ (MERDANI) (κύριο όνομα) ΦΑΝΤΙΛΕ (FADILE).
2) Με την Φ.16803/2016/0008590/28-06-2017 απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
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 12-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (επώνυμο) ΠΟΤΣΙ (πατρώνυμο) ΡΑΚΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-122006, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΙΑΝΙΑΣ, 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 03-09-2002 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΟΤΣΙ (POCI) (κύριο όνομα) ΡΑΚΙ
(RAQI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΟΤΣΙ (POCI) (κύριο όνομα) ΖΕΝΕΠΕ (ΖΕΝΕΡΕ).
3) Με την Φ.17488/2016/0011813/28-06-2017 απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
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
19-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛΑ (επώνυμο) ΚΑΠΤΖΙΟΥ
(πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 19-12-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, 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 18-03-1998
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΠΤΖΙΟΥ (KAPXHIU) (κύριο όνομα) ΣΠΥΡΟ (SPIRO).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΠΤΖΙΟΥ (KAPXHIU) (κύριο όνομα) ΜΠΟΥΚΟΥΡΟΣΕ (BUKUROSHE)
4) Με την Φ.17542/2016/0011903/28-06-2017 απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
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 19-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ (επώνυμο) ΣΕΡΝΤΑΡΙ
(πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
17-04-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, 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
05-05-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΡΝΤΑΡΙ (SERDARI) (κύριο όνομα) ΦΑΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΡΝΤΑΡΙ (SERDARI) (κύριο όνομα) ΚΑΝΤΡΙΓΕ (KADRIJE).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
I

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1) Με την Φ.22338/2017/0010698/28-06-2017 απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 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 2509-2015 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με
στοιχεία (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (επώνυμο) ΛΙΛΕΛΛΑΡΙ
(πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 27-08-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, 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 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. 2168 / 0802-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2) Με την αριθ. Φ. 13350/2017/0010826/28-06-2017
απόφαση Συντονιστή Γραμματέα της 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 ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’)
γίνεται αποδεκτή η από 25-10-2016 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΚΑ
(όνομα) ΧΕΝΡΗ (πατρώνυμο) ΡΟΛΑΝΤ, που γεννήθηκε
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στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-09-1991, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΑΛΛΗΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου
στην Ελλάδα την 30-06-2006 σύμφωνα με την αριθ.
2880/7/02-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3) Με την αριθ. Φ.19708/2017/0010833/28-06-2017
απόφαση Συντονιστή της 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. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα ελληνικής
ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται αποδεκτή
η από 22-09-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΡΑΒΑΝΙ (όνομα) ΜΙΡΟΥΣΕ
(πατρώνυμο) ΟΔΥΣΣΕΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 12-07-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την
αριθ. 2470/16/17-02-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
I

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1) Με την Φ.16867/2016/0008842/28-06-2017 απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
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 14-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΜΑΤΙ
(πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 01-08-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ, 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
22-04-1998 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΤΙ (ΜΑΤΙ) (κύριο όνομα) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΤΙ (ΜΑΤΙ) (κύριο όνομα) ΕΛΟΝΑ
(ELONA).

Τεύχος Β’ 2358/11.07.2017
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2) Με την Φ.17438/2016/0011639/28-06-2017 απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
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
17-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΣΚΕΡΝΤΙΛΑΪΝΤ (επώνυμο) ΛΑΝΑΪ
(πατρώνυμο) ΒΙΡΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
24-11-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, 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
05-12-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΝΑΪ (LLANAJ) (κύριο όνομα)
ΒΙΡΙΟΝ (VIRJON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΝΑΪ (LLANAJ) (κύριο όνομα)
ΙΡΜΑ (IRMA).
3) Με την Φ.17449/2016/0011657/28-06-2017 απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, 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 17-05-2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
(επώνυμο) ΤΖΕΠΙ (πατρώνυμο) ΙΣΜΕΤ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-02-2000, και κατοικεί στο Δήμο
ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, 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 09-03-1998 και ο πατέρας της
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΕΠΙ (ΧΗΕΡΙ) (κύριο όνομα) ΙΣΜΕΤ (ISMET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΕΠΙ (ΧΗΕΡΙ) (κύριο όνομα) ΛΟΥΜΕ (LUME).
4) Με την Φ.17461/2016/0011686/28-06-2017 απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
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 17-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΙΜΑΝ (επώνυμο) ΖΟΓΚΟΥ
(πατρώνυμο) ΝΕΒΡΟΥΖ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 13-04-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, 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 12-12-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΟΓΚΟΥ (ZOGU) (κύριο όνομα)
ΝΕΒΡΟΥΖ (NEVRUZ)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΟΓΚΟΥ (ZOGU) (κύριο όνομα)
ΑΡΙΑΝΑ (ARJANA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
I

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1) Με την Φ.6521/2017/0002272/03-07-2017 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης, 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
01-08-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΤΑΧΑ (επώνυμο) ΕΛ ΜΕΣΑΟΥΝΤΙ (πατρώνυμο) ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΣΡΧΙΡ, που γεννήθηκε στο ΜΑΡΟΚΟ την 03-04-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ,
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 30-06-2016
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/6858/22-07-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
2) Με την Φ.7176/2017/0003098/03-07-2017 απόφαση Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης, 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
14-06-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής
με στοιχεία (όνομα) ΜΠΕΑΤΡΙΣ ΖΟΕ (επώνυμο) ΛΟΠΠΙΝΕ
(πατρώνυμο) ΜΠΕΝΟΥΑ ΜΠΕΡΝΑΡ ΠΩΛ, που γεννήθηκε
στο ΗΝ. ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ την 08-10-2000, και κατοικεί
στο Δήμο ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, 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 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/6225/
02-06-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
3) Με την Φ.6850/2016/0008366/03-07-2017 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης, 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 0912-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με
στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΚΕΛΙΑΝ (επώνυμο) ΜΑΤΣΑ (πατρώνυμο) ΠΡΕΝΓΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
24-11-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
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έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/3014/21-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
4) Με την Φ.7010/2017/0001134/03-07-2017 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης, 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
01-03-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με
στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΝΤΑ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο)
ΒΙΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-12-2000,
και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, 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 30-06-2016 σύμφωνα με την
αριθ. Φ.20.4/12363/ 30-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κρήτης.
Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
I

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
1. Με την αριθμ. Φ.980/2017/0001766/26-06-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Eλλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004,
(ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται δεκτό το από 05-08-2009 αίτημα
του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΤΣΙΦΛΙΔΗ (όνομα) ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΘΕΡΙΝ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ,
που γεννήθηκε στην ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ την 25-11-1997, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 1438/1984.
2. Με την αριθμ. Φ.2994/2017/0001424/26-06-2017
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Eλλάδag που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004,
(ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται δεκτό το από 11-05-2017 αίτημα του
πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΜΠΟΥΡΑΣ
(όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΚΟΣ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-12-2007, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.
3. Με την αριθμ. Φ.2997/2017/0001769/26-06-2017
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Eλλάδας που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του
ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται δεκτό το από 1905-2017 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία
(επώνυμο) ΛΑΓΟΥ (όνομα) Α.Κ.Ο. (πατρώνυμο) ΑΘΑΝΑ-
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ΣΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-03-2016, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.
4. Με την αριθμ. Φ.3053/2017/0001731/26-06-2017
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Eλλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2
του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται δεκτό το από
02-05-2017 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΚΟΥΕ (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑΣ, που γεννήθηκε στην
ΙΣΠΑΝΙΑ την 06-09-2013, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του
ν. 3284/2004.
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
I

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1) Με την Φ.1621/2015/0001595/26-06-2017 απόφαση
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
-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 12-10-2015 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
(επώνυμο) ΝΤΑΛΑΝΙ (πατρώνυμο) ΑΟΥΡΕΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-11-2005, και κατοικεί στο
Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 06-04-1999 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΛΑΝΙ (DALANI) (κύριο όνομα)
ΑΟΥΡΕΛ (AUREL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΛΑΝΙ (DALANI) (κύριο όνομα)
ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA).
2) Με την Φ.1790/2015/0002241/26-06-2017 απόφαση
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 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 23-11-2015 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΚΑΤΖΑΓΙΑ (πατρώνυμο) ΡΟΥΖΝΤΙ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-12-2007, και κατοικεί στο Δήμο
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, 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
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χώρα από 24-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΤΖΑΓΙΑ (KAXHAJA) (κύριο όνομα) POYZNTI (RUZHDI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΤΖΑΓΙΑ (KAXHAJA) (κύριο όνομα) IPENA (IRENA).
3) Με την Φ.1797/2015/0002266/26-06-2017 απόφαση
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΘεσσαλίαςΣτερεάς 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 24-11-2015 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΝΤΙ (επώνυμο) ΡΕΤΖΑΪ (πατρώνυμο) ΕΝΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 28-12-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ,
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
01-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΕΤΖΑΪ (REXHAJ) (κύριο όνομα)
ΕΝΤΡΙΤ (ENDRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΕΤΖΑΪ (REXHAJ) (κύριο όνομα)
ΕΝΤΑ (EDA).
4) Με την Φ.2053/2016/0000399/26-06-2017 απόφαση
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
-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 22-01-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΚΕΛΑ
(επώνυμο) ΛΛΕΣΑΪ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟΦΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-12-2007, και κατοικεί στο
Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 24-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΛΕΣΑΪ (LLESHAJ) (κύριο όνομα)
ΚΡΙΣΤΟΦΟΡ (KRISTOFOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΛΕΣΑΪ (LLESHAJ) (κύριο όνομα)
ΜΙΧΑΕΛΑ (MIHAELA).
5) Με την Φ.1655/2015/0001722/26-06-2017 απόφαση
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
-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 20-10-2015 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΖΑΚΛΙΝΑ (επώνυμο) ΒΕΪΖΙ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 10-07-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ,
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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
01-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΪΖΙ (VEIZI) (κύριο όνομα)
ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΪΖΙ (VEIZI) (κύριο όνομα) ΡΟΖΑΦΑ (ROZAFA).
6) Με την Φ.1678/2015/0001806/26-06-2017 απόφαση
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
-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 29-10-2015 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΗΛΙΑΝΝΑ (επώνυμο) ΜΠΑΜΠΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 20-07-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ,
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
30-11-1999 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΜΠΑ (ΒΑΒΑ) (κύριο όνομα)
ΝΙΚΟ (ΝΙΚΟ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΜΠΑ (ΒΑΒΑ) (κύριο όνομα)
ΑΓΚΛΕΝΤΙΝΑ (AGLENTINA).
7) Με την Φ.2041/2016/0000308/26-06-2017 απόφαση
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
-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 19-11-2015 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ
(επώνυμο) TAPE (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-05-2009, και κατοικεί στο Δήμο
ΒΟΛΟΥ, 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 01-01-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) TAPE (TARE) (κύριο όνομα) ΝΙΚΟΛΑ (NIKOLA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) TAPE (TARE) (κύριο όνομα) ΦΑΜΠΙΟΛΑ (FABJOLA).
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
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(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1) Με την Φ.2052/2017/0001346/26-06-2017 απόφαση
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
-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 20-01-2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΪΝΤΙ (επώνυμο) ΚΑΣΤΡΑΤΙ (πατρώνυμο) ΜΠΕΤΖΕΤ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-01-2006, και κατοικεί στο Δήμο
ΒΟΛΟΥ, 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 24-02-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΣΤΡΑΤΙ (KASTRATI) (κύριο όνομα) ΜΠΕΤΖΕΤ (ΒΕΧΗΕΤ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΣΤΡΑΤΙ (KASTRATI) (κύριο όνομα) ΕΛΙΝΤΑ (ELIDA).
2) Με την Φ.2051/2016/0000393/26-06-2017 απόφαση
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
-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 20-01-2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΑΡΑ (επώνυμο) ΚΑΣΤΡΑΤΙ (πατρώνυμο) ΜΠΕΤΖΕΤ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-05-2003, και κατοικεί στο Δήμο
ΒΟΛΟΥ, 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 24-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΣΤΡΑΤΙ (KASTRATI) (κύριο όνομα) ΜΠΕΤΖΕΤ (ΒΕΧΗΕΤ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΣΤΡΑΤΙ (KASTRATI) (κύριο όνομα) ΕΛΙΝΤΑ (ELIDA).
3) Με την Φ.2054/2016/0000400/26-06-2017 απόφαση
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
-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 27-01-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΗ
(επώνυμο) ΤΣΑΝΓΚΟΪΑ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-09-2005, και κατοικεί στο
Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα
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σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 20-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΓΚΟΪΑ (CANGOJA) (κύριο
όνομα) ΑΛΜΠΕΡΤ (ALBERT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΓΚΟΪΑ (CANGOJA) (κύριο
όνομα) ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
I

(8)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με την Φ.1028/2017/0000545/26-06-2017 απόφαση
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 14-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΑΤΣΑΝΗΣ (KACANI)
ΛΑΜΠΡΟΣ (LLAMBRO) ον. πατρός ΙΩΣΗΦ (JOSIF), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό Α447483, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
13-07-1995 και κατοικεί στο Δήμο ΣΚΟΠΕΛΟΥ.
2. Με την Φ.1068/2017/0000821/26-06-2017 απόφαση
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 02-03-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΙΣΤΑΚΟΥ (MISHTAKU)
ΣΠΥΡΟΣ (SPIRO) ον. πατρός ΓΙΑΝΑΚΗ (JANAQ), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό Α282475, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
30-06-1969 και κατοικεί στο Δήμο ΣΚΙΑΘΟΥ.
3. Με την Φ.1505/2017/0000966/26-06-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ
49/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 30-04-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΡΕΝΤΣΕ
(PRENCE) ΧΡΥΣΑΝΘΗ (KRISANTHI) ον. πατρός ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ (THEMISTOKLI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α282898, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-03-1967 και κατοικεί
στο Δήμο ΒΟΛΟΥ.
4. Με την Φ.1483/2017/0000831/26-06-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ
49/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 22-04-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
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της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΟΡΟ (TORO)
ΕΙΡΗΝΗ (IRENA) ον. πατρός ΑΝΤΡΕΑ (ADREA), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό Α456417, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
29-08-1972 και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ.
5. Με την Φ.1069/2017/0000817/26-06-2017 απόφαση
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 02-03-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΟΜΠΑΪ (BOMBAJ)
ΑΦΕΡΝΤΙΤΑ (AFERDΙΤA) ov. πατρός ΜΙΤΙ (ΜΙΤΙ), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό Α282495, που γεννήθηκε οτην ΑΛΒΑΝΙΑ την
30-06-1977 και κατοικεί στο Δήμο ΣΚΙΑΘΟΥ.
6. Με την Φ.1534/2017/0000967/26-06-2017 απόφαση
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’)
γίνεται αποδεκτή η από 23-07-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΛΙΤΣΗΣ (LICI) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (JORGO) ον. πατρός ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ANASTAS), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό Α282725, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
06-05-1985 και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ.
7. Με την Φ.1551/2017/0000973/26-06-2017 απόφαση
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’)
γίνεται αποδεκτή η από 10-08-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΒΑΚΟΥ (VAKO) ΒΑΣΙΛΙΚΗ (VASILIKI) ον. πατρός ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό Α447838, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
03-09-1996 και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ.
8. Με την Φ.1548/2017/0000963/26-06-2017 απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ
49/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 10-08-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΒΑΚΟΣ (VAKO)
ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND) ον. πατρός ΠΥΡΟ (PIRO), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό Α282680, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
29-05-1959 και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ.
9. Με την Φ.1549/2017/0000976/26-06-2017 απόφαση
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’)
γίνεται αποδεκτή η από 10-08-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΒΑΚΟΥ (VAKO) ΜΑΡΙΚΑ (MARIKA) ον. πατρός ΛΕΞΙ (LEKSI), κατόχου του Ειδι-
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κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
Α282573, που γεννήθηκε οτην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-09-1963
και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ.
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
I

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1) Με την Φ.1619/2015/0001594/26-06-2017 απόφαση
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
-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 12-10-2015 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ (επώνυμο) ΝΤΑΛΑΝΙ (πατρώνυμο) ΑΟΥΡΕΛ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-04-2001, και κατοικεί
στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 06-04-1999 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΛΑΝΙ (DALANI) (κύριο όνομα)
ΑΟΥΡΕΛ (AUREL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΛΑΝΙ (DALANI) (κύριο όνομα)
ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA).
2) Με την Φ.1736/2015/0002043/26-06-2017 απόφαση
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
-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 10-11-2015 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΕΤΑ
(επώνυμο) ΝΤΑΪΛΑΝΙ (πατρώνυμο) ΕΡΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-06-2006, και κατοικεί στο Δήμο
ΒΟΛΟΥ, 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 ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΪΛΑΝΙ (DAJLANI) (κύριο όνομα) ΕΡΙΟΝ (ERION).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΪΛΑΝΙ (DAJLANI) (κύριο όνομα) ΜΠΕΣΜΙΡΑ (BESMIRA).
3) Με την Φ.1754/2015/0002094/26-06-2017 απόφαση
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
-Στερεάς Ελλάδας, 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’),
γίνεται αποδεκτή η από 16-11-2015 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΔΙΟΝΥΣΗΣ (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΑ (πατρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡΤ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-11-2007, και κατοικεί
στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 13-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΑ (GJONA) (κύριο όνομα)
ΡΟΜΠΕΡΤ (ROBERT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΑ (GJONA) (κύριο όνομα)
ΑΝΝΑ (ΑΝΑ).
4) Με την Φ.1789/2015/0002239/26-06-2017 απόφαση
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
-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 23-11-2015 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΖΩΓΡΑΦΙΑ (επώνυμο) ΚΑΤΖΑΓΙΑ (πατρώνυμο) ΡΟΥΖΝΤΙ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-10-2001, και κατοικεί
στο Δήμο ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, 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 24-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΤΖΑΓΙΑ (KAXHAJA) (κύριο όνομα) ΡΟΥΖΝΤΙ (RUZHDI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΤΖΑΓΙΑ (KAXHAJA) (κύριο όνομα) IPENA (IRENA).
5) Με την Φ.1753/2015/0002093/26-06-2017 απόφαση
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
-Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
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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 16-11-2015 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΑ (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΑ (πατρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-02-2004, και κατοικεί στο Δήμο
ΒΟΛΟΥ, 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 13-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΑ (GJONA) (κύριο όνομα)
ΡΟΜΠΕΡΤ (ROBERT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΑ (GJONA) (κύριο όνομα)
ΑΝΝΑ (ΑΝΑ).
6) Με την Φ.2007/2016/0000256/26-06-2017 απόφαση
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
-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 16-11-2015 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΕΝΑΤΟ (επώνυμο) ΚΟΣΤΟΥΡΙ (πατρώνυμο) ΦΙΝΤΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-10-2002, και κατοικεί στο Δήμο
ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 13-09-2001 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΣΤΟΥΡΙ (KOSTURI) (κύριο όνομα) ΦΙΝΤΑΝ (FIDAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΣΤΟΥΡΙ (KOSTURI) (κύριο όνομα) ΛΕΦΤΕΡΙΕ (LEFTERIE).
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
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