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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.107724/2017/0019090/20-07-2017 
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 07-12-2016 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΑΤΑ (όνο-
μα) ΓΙΟΝΙΝΤΑ (πατρώνυμο) ΑΡΙΣΤΕΙΔ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-05-1985, 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 30-06-2003 
σύμφωνα με την αριθ. 15600/47/18-10-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

2. Με την αριθ. Φ. 110473/2017/0019426/20-07-2017 
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΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 03-07-2017 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΙΣΚΙΝΑ 
(όνομα) ΟΛΕΞΑΝΤΡΑ (πατρώνυμο) ΙΓΚΟΡ, που γεννήθηκε 
στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 14-12-1989, 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 30-06-2008 
σύμφωνα με την αριθ. 10847/30/14-10-2010 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

3. Με την αριθ. Φ.87277/2017/0019252/20-07-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 28-06-2017 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΛΙΑΪ 
(όνομα) ΜΙΡΛΙΝΤΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-07-1992, 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 παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 
σύμφωνα με την αριθ. 9220/6/14-06-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την αριθ. Φ.84368/2017/0018482/11-07-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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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 07-07-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΤΣΟ 
(όνομα) ΓΙΟΥΛΙΑ (πατρώνυμο) ΧΕΚΤΟΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-06-1989, 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 30-06-2008 
σύμφωνα με την αριθ. 1710/14/09-03-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

1.  Με την Φ.6486/2016/0007440/27-07-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 12-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΒΙΣΑ (επώνυμο) ΝΤΑΪΓΙΑ 
(πατρώνυμο) ΛΕΟΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα 
την 23-04-2003, και κατοικεί στο Δήμο Ρόδου, 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 01-01-2003 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΪΓΙΑ (DAIJA) (κύριο όνομα) 

ΛΕΟΝΑΡΝΤ (LEONARD).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΪΓΙΑ (DAIJA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΛΕΡΙΝΑ (BLERINA).
2. Με την Φ.6490/2016/0007453/27-07-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 13-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΛΕΝΤΙΟΝ (επώνυμο) ΝΟΥΚΑΪ 
(πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 
02-04-2008, και κατοικεί στο Δήμο Κω, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 

να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 19-11-2004 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΟΥΚΑΪ (NUKAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΛΤΙΝ (ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΟΥΚΑΪ (NUKAJ) (κύριο όνομα) 

ΝΑΣΙΜΠΕ (NASIBE).
3. Με την Φ.6516/2016/0007563/27-07-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 24-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΟΛΙΑΝΑ (επώνυμο) ΜΠΑΛΟ-
ΛΙ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα 
την 22-03-2010, και κατοικεί στο Δήμο Ρόδου, 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, 
η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 27-01-2005 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΟΛΙ (BALLOLLI) (κύριο όνο-

μα) ΑΣΤΡΙΤ (ASTRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΟΛΙ (BALLOLLI) (κύριο όνο-

μα) ΕΡΣΙΝΤΑ (ERSIDA).
4. Με την Φ.4026/2016/0007980/27-07-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 21-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΕΛΕΖΑΪ 
(πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 
23-09-2010, και κατοικεί στο Δήμο Ρόδου, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 25-06-2003 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΕΛΕΖΑΪ (ELEZAJ) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΑΝ (LUAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΕΛΕΖΑΪ (ELEZAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA). 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

Ι

(3)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την αριθ. Φ.6511/2017/0003090/27-07-2017 
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απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, 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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 20-10-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΕΣΟΥΛΙ (όνομα) 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ (πατρώνυμο) ΡΟΥΣΙΤ, που γεννήθηκε στην Αλ-
βανία την 01-05-1995, και κατοικεί στο Δήμο Κω, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.20.3/9201/05-10-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

2. Με την αριθ. Φ.6557/2017/0003106/27-07-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, 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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 10-11-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΡΟΚΑ 
(όνομα) ΡΑΖΙΟΛΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε 
στην Αλβανία την 21-03-1991, και κατοικεί στο Δήμο 
Καρπάθου, 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 30-06-2009 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.3/5884/13-06-2016 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

3. Με την αριθ. Φ.6558/2017/0003088/27-07-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, 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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 10-11-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΜΠΑΖΑΪ 
(όνομα) ΒΑΣΙΛ (πατρώνυμο) ΑΡΑΝΙΤ, που γεννήθηκε 
στην Αλβανία την 08-08-1994, και κατοικεί στο Δήμο 
Ρόδου, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμ-
φωνα με την αριθ. Φ.20.3/7647/30-08-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.6284/2017/0003264/27-07-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 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 αποδε-
κτή η από 20-07-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΑΒΙΝΑ (επώνυμο) ΡΑΠΑΪ 
(πατρώνυμο) ΚΛΟΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα 
την 31-05-2007, και κατοικεί στο Δήμο Ρόδου, 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 29-06-2003 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΠΑΪ (RRAPAJ) (κύριο όνομα) 

ΚΛΟΝΤΙΑΝ (KLODIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΠΑΪ (RRAPAJ) (κύριο όνομα) 

ΧΕΝΑ (HENA).
2. Με την Φ.6637/2016/0008388/27-07-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 12-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΟ (επώνυμο) ΜΕΤΑΪ 
(πατρώνυμο) ΓΙΑΝΙ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 
24-09-2008, και κατοικεί στο Δήμο Ρόδου, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 03-07-2002 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΑΪ (METAJ) (κύριο όνομα) 

ΓΙΑΝΙ (JANI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΑΪ (METAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΝΕΛΑ (MARINELA). 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

Ι

(5)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1. Με την Φ.3017/2016/0001021/07-08-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
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76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 07-04-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΑΣΑΝΠΡΙΤ 
ΣΙΝΓΚ (επώνυμο) ΝΑΓΚΡΑ (πατρώνυμο) ΑΜΡΙΚ ΣΙΝΓΚ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-05-2008, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, 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 26-10-2000 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΑΓΚΡΑ (NAGRA) (κύριο όνομα) 

ΑΜΡΙΚ ΣΙΝΓΚ (AMRIK SINGH).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα) ΜΑ-

ΝΤΙΣ (MANDEESH).
2. Με την Φ.3092/2017/0001405/07-08-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, 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 16-05-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
(επώνυμο) ΜΠΟΥΤΣΑΪ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΗ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-07-2005, και κατοικεί στο 
Δήμο ΚΑΡΥΣΤΟΥ, 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, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 02-04-2004 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΤΣΑΪ (BUCAJ) (κύριο όνο-

μα) ΓΙΩΡΓΗ (JORGJI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΤΣΑΪ (BUCAJ) (κύριο όνο-

μα) ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA).
3. Με την Φ.3093/2017/0001023/07-08-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, 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 16-05-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΣΙΑΝΑ 
(επώνυμο) ΣΑΝΤΙΚ (πατρώνυμο) ΜΕΛΣΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-02-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 03-04-2000 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΝΤΙΚ (SADIK) (κύριο όνομα) 

ΜΕΛΣΙ (MELSI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΝΤΙΚ (SADIK) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (VALENTINA).

4. Με την Φ.3113/2016/0001520/07-08-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, 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 23-05-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώ-
νυμο) ΣΙΝΟ (πατρώνυμο) ΚΟΣΤΑ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 15-05-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΚΥΜΗΣ -
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, 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 20-03-2000 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΟ (SINO) (κύριο όνομα) ΚΟ-

ΣΤΑ (KOSTA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΝΟ (SINO) (κύριο όνομα) ΣΟΥ-

ΕΛΑ (SUELA).
5. Με την Φ.3118/2016/0001540/07-08-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, 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 24-05-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΟ (επώ-
νυμο) ΧΥΣΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-04-2001, και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 26-06-2000 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΣΟΛΛΑΡΙ (HYSOLLARI) (κύριο 

όνομα) ΠΕΤΡΙΤ (PETRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΣΟΛΛΑΡΙ (HYSOLLARI) (κύριο 

όνομα) ΑΛΚΕΤΑ (ALKETA).
6. Με την Φ.3124/2016/0001624/07-08-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, 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 25-05-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΑ-
ΝΤΟ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-11-2006, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, 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 14-02-2006 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 

ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 

ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA).
7. Με την Φ.3111/2016/0004322/07-08-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, 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 20-05-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΙΜΟΖΑ (επώ-
νυμο) ΝΤΥΛΓΚΕΡΙ (πατρώνυμο) ΒΑΓΓΕΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-09-2002, και κατοικεί στο Δήμο 
ΕΡΕΤΡΙΑΣ, 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 27-04-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΥΛΓΚΕΡΙ (DYLGJERI) (κύριο 

όνομα) ΒΑΓΓΕΛ (VANGJEL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΥΛΓΚΕΡΙ (DYLGJERI) (κύριο όνο-

μα) ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA).
8. Με την Φ.3125/2016/0001629/07-08-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, 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 26-05-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ 
(επώνυμο) ΣΕΧΟΥ (πατρώνυμο) ΚΑΣΤΡΙΟΤ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-06-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 27-02-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ (SHEHU) (κύριο όνομα) 

ΚΑΣΤΡΙΟΤ (KASTRIOT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ (SHEHU) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΟΛΑ (MARJOLA).
9. Με την Φ.3128/2017/0000976/07-08-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, 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 30-05-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώ-
νυμο) ΠΛΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΚΡΕΝΑΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-01-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 16-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΛΑΚΟΥ (PLAKU) (κύριο όνομα) 

ΚΡΕΝΑΡ (KRENAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΛΑΚΟΥ (PLAKU) (κύριο όνομα) 

ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΚΕ (BURBUQE).

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1. Με την αριθ. Φ.2758/2017/0002474/07-08-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 
217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 07-12-2015 δήλωση - αί-
τηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΙΣΑ (όνομα) ΚΕΪΝΤΙ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-06-1993, και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 09-09-2013 σύμφωνα με την αριθ. 
Φ.20.4/7535/12-11-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την αριθ. Φ.3030/2017/0001768/07-08-2017  
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 
217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 11-04-2016 δήλωση - αί-
τηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΕΛΕΖΙ (όνομα) ΕΛΕΝΗ (πατρώνυμο) ΠΕΡΙΚΛΗ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-06-1994, και κατοικεί 
στο Δήμο ΕΡΕΤΡΙΑΣ, 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 δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελ-
λάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/23/
12-01-2016/12-01-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Στερεάς Ελλάδας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του 
ονοματεπωνύμου της από ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΖΙ σε ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΖΗ.

3. Με την αριθ. Φ.3066/2017/0001262/07-08-2017 
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 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – 
ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 04-05-2016 δήλωση 
- αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΤΣΟΥΤΣΚΑ (όνομα) ΜΑΡΤΑ (πατρώνυμο) ΧΕΚΟΥΡΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-12-1988, και κατοικεί 
στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2008 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/2111//10-
03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς 
Ελλάδας.

4. Με την αριθ. Φ.3169/2017/0001780/07-08-2017  
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 
217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 22-06-2016 δήλωση - αί-
τηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΝΤΡΕΤΣΑ (όνομα) ΣΤΙΛΙΑΝ (πατρώνυμο) ΠΙΕΡΙΝ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-08-1995, και κατοικεί 
στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα την 11-09-2013 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/4551/
31-05-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε-
ρεάς Ελλάδας.

5. Με την αριθ. Φ.3165/2017/0001778/07-08-2017  
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – 
ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 21-06-2016 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΟΥΤΣΑ (όνομα) ΣΟΥΕΛΑ (πατρώνυμο) ΖΥΧΝΤΙ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-12-1989, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, 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 τά-
ξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2008 σύμφωνα με την αριθ. 
Φ.20.4/4524//31-05-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

6. Με την αριθ. Φ.3171/2017/0001782/07-08-2017  από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 23-06-2016 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΦΙΚΑΪ 
(όνομα) ΦΑΤΛΟΥΜ (πατρώνυμο) ΚΑΝΤΡΙ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-01-1995, και κατοικεί στο Δήμο 
ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ, 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα την 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/4423/
25-05-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε-
ρεάς Ελλάδας.

7. Με την αριθ. Φ.3151/2017/0001775/07-08-2017  
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 13-06-2016 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυ-
μο) ΜΟΥΤΣΙ (όνομα) ΑΝΙΣΑ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-11-1989, και κατοικεί 
στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα την 30-06-2011 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/4625/
02-06-2016/02-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

8. Με την αριθ. Φ.3183/2017/0001793/07-08-2017  από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας Στερεάς Ελλάδας, 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 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 27-06-2016 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΡΕ-
ΛΑ (όνομα) ΕΛΙΝΤΟΝ (πατρώνυμο) ΛΕΣ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-09-1993, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/4523/
31-05-2016/31-05-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

9. Με την αριθ. Φ.3074/2017/0002235/07-08-2017  
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 
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1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 10-05-2016 δήλωση - αί-
τηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΚΟΡΙΤΑ (όνομα) ΕΛΝΤΟΡΑΛΝΤΟ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-05-1994, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου 
έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι 
τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. 
Φ.20.4/2579/21-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας .

10. Με την αριθ. Φ.3176/2017/0001785/07-08-2017  
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 
217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 24-06-2016 δήλωση - αί-
τηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΖΥΦΙ (όνομα) ΜΑΡΙΣ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-03-1997, και κατοικεί στο 
Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/4463/31-5-2016/
31-05-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε-
ρεάς Ελλάδας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονο-
ματεπωνύμου του από ΜΑΡΙΣ ΖΥΦΙ σε ΜΑΡΗΣ ΖΥΦΗΣ.

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ 

Ι

(7)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.1985/2017/0000552/17-08-2017  απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η 
από 22-03-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΡΟΜΙΝΑ (επώνυμο) ΠΡΕΝΤΙ 
(πατρώνυμο) ΑΝΓΚΕΛΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 01-07-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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 
07-02-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΡΕΝΤΙ (PRENDI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΓΚΕΛΙΝ (ANGJELIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΕΝΤΙ (PRENDI) (κύριο όνομα) 

ΕΜΙΛΙΑΝΑ (EMILJANA).
2. Με την Φ.2017/2017/0000904/17-08-2017  απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 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
03-05-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΕΑΣ (επώνυμο) ΣΚΙΑΟΥ (πα-
τρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
24-11-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 09-02-2003 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΚΙΑΟΥ (SHQAU) (κύριο όνομα) 

ΚΟΥΪΤΙΜ (KUJTIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΚΙΑΟΥ (SHQAU) (κύριο όνομα) 

ΓΙΟΥΛΙΑΝΑ (JULJANA).
3. Με την Φ.2026/2017/0000999/17-08-2017  απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η 
από 15-05-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΦΑΤΙΟΝΑ (επώνυμο) ΛΛΕΣΑΪ 
(πατρώνυμο) ΝΤΕΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 16-01-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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 
06-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΛΕΣΑΪ (LLESHAJ) (κύριο όνομα) 

ΝΤΕΝΤΙΝ (DEDIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΛΕΣΑΪ (LLESHAJ) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΛΙΕΤΑ (LULJETA).
4. Με την Φ.2018/2017/0000905/17-08-2017  απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
03-05-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΜΙΚΑΕΛΑ (επώνυμο) ΣΚΙΑΟΥ (πα-
τρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
24-11-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 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 09-02-2003 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ36452 Τεύχος Β’ 3065/06.09.2017

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΚΙΑΟΥ (SHQAU) (κύριο όνομα) 

ΚΟΥΪΤΙΜ (KUJTIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΚΙΑΟΥ (SHQAU) (κύριο όνομα) 

ΓΙΟΥΛΙΑΝΑ (JULJANA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
O Aναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)

      Στην αρ. πρωτ. Φ. 16355/2017/0007420/24-04-2017 
απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1535/
04-05-2017 (τ. Β΄) διορθώνεται ο Δήμος διαμονής:

από το εσφαλμένο: «ΔΗΜΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»
στο ορθό: «ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02030650609170008*
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