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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 Με την Φ.19957/2017/0008034/21-06-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 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 31-
05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΪΝΤΙ (επώνυμο) ΣΚΟΡΡΑ (πατρώνυ-
μο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 03-08-2002, 
και κατοικεί στο Δήμο Κορυδαλλού, 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 23-08-2001 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΚΟΡΡΑ (SKORRA) (κύριο όνομα) 

ΓΙΩΡΓΟ (JORGO).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΚΟΡΡΑ (SKORRA) (κύριο όνομα) 
ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA).

Με την Φ.19989/2016/0010522/21-06-2017 απόφαση 
του Συντονιστή 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η 
από 31-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗΣ (επώνυμο) ΜΕΝΙ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΕΛΟΥΛ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 
24-12-2009, και κατοικεί στο Δήμο Κερατσινίου - Δρα-
πετσώνας, 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 31-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΝΙ (MENI) (κύριο όνομα) ΜΠΕ-

ΛΟΥΛ (BELUL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΝΙ (MENI) (κύριο όνομα) ΜΠΡΙ-

ΚΕΝΑ (BRIKENA).
Με την Φ.19991/2016/0010531/21-06-2017 απόφαση 

του Συντονιστή 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η 
από 31-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΛΕΑΝΤΡΟ (επώνυμο) ΡΟΥΤΣΙ 
(πατρώνυμο) ΚΑΣΤΡΙΟΤ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα 
την 13-08-2006, και κατοικεί στο Δήμο Πειραιώς, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 08-02-2002 
και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΥΤΣΙ (RUCI) (κύριο όνομα) 

ΚΑΣΤΡΙΟΤ (KASTRIOT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΥΤΣΙ (RUCI) (κύριο όνομα) ΕΤ-

ΛΕΒΑ (ETLEVA).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Με την Φ.19970/2016/0010489/21-06-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 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 31-
05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΡΙΚΑΡΝΤΟ (επώνυμο) ΦΕΪΖΟ (πατρώ-
νυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 08-07-
2003, και κατοικεί στο Δήμο Πειραιώς, 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 28-07-2001 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΕΪΖΟ (FEJZO) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΕΪΖΟ (FEJZO) (κύριο όνομα) ΝΕ-

ΡΕΝΤΖΕ (NERENXE).
Με την Φ.19968/2016/0010487/21-06-2017 απόφαση 

του Συντονιστή 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η 
από 31-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΛΑΟΥΡΑ (επώνυμο) ΘΕΡΚΙΑΪ 
(πατρώνυμο) ΠΕΛΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα 
την 22-01-2005, και κατοικεί στο Δήμο Αλίμου, 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 27-08-2001 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΘΕΡΚΙΑΪ (THERQAJ) (κύριο όνο-

μα) ΠΕΛΛΟΥΜΠ (PELLUMB).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΘΕΡΚΙΑΪ (THERQAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΙΜΟΖΑ (MIMOZA).
Με την Φ.19967/2016/0010486/21-06-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 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 31-
05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΕΙΡΗΝΗ (επώνυμο) ΣΥΤΗ (πατρώνυμο) 
ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 06-08-2003, 
και κατοικεί στο Δήμο Σαλαμίνας, 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 28-02-2003 και ο πατέρας της κατέ-
χει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΥΤΗ (SHYTI) (κύριο όνομα) ΑΡ-

ΜΠΕΝ (ARBEN).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΥΤΗ (SHYTI) (κύριο όνομα) ΡΟΖΑ 
(ROZA).

Με την Φ.19963/2016/0010470/21-06-2017 απόφαση 
του Συντονιστή 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή 
η από 31-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ (επώνυμο) 
ΘΕΡΚΙΑΪ (πατρώνυμο) ΠΕΛΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε στην 
Ελλάδα την 03-10-2002, και κατοικεί στο Δήμο Αλίμου, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
27-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΘΕΡΚΙΑΪ (THERQAJ) (κύριο όνο-

μα) ΠΕΛΛΟΥΜΠ (PELLUMB).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΘΕΡΚΙΑΪ (THERQAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΙΜΟΖΑ (MIMOZA).
Με την Φ.19975/2016/0010505/21-06-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 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 31-
05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΑΜΕΛΙΑ (επώνυμο) ΠΟΥΡΑ (πατρώνυμο) 
ΦΙΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 30-05-2008, και 
κατοικεί στο Δήμο Πειραιώς, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής 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 05-09-2001 και ο πατέρας της κατέ-
χει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΟΥΡΑ (PURA) (κύριο όνομα) 

ΦΙΣΝΙΚ (FISNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΟΥΡΑ (PURA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΕΝΙΣΑ (DENISA). 

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

I

(2)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοί-

τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 

το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 

δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της. 

 Με την αριθ. Φ.36742/2017/0016678/29-08-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
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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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνε-
ται αποδεκτή η από 10-02-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΙΣΜΑΛΑΪ 
(όνομα) ΣΟΥΑΝΤΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε 
στην Αλβανία την 09-06-1985, και κατοικεί στο Δήμο 
Βύρωνος, 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 30-06-2004 
σύμφωνα με την αριθ. 14555/51/09-12-2015 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Ιθαγένειας

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ 

Ι

(3)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 Με την Φ.2782/2017/0000684/25-08-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου 
-Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
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 17-03-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΡΕΓΚΙΝΑ 
(επώνυμο) ΑΛΙΟΥ (πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που γεννή-
θηκε στην Ελλάδα την 22-04-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
Εορδαίας, 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 03-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΙΟΥ (ALIU) (κύριο όνομα) ΠΕΡ-

ΠΑΡΙΜ (PERPARIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΙΟΥ (ALIU) (κύριο όνομα) ΕΛΙ-

ΝΤΑ (ELIDA).
Με την Φ.2792/2017/0000877/25-08-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου 
- Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕK 
76/Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦEK 
217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από 03-04-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 

ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο) ΤΖΙΚΑ (πατρώνυμο) ΝΤΟΥΡΙΜ, που 
γεννήθηκε στην Ελλάδα την 23-08-2006, και κατοικεί 
στο Δήμο Σερβίων-Βελβεντού, 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 03-12-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΙΚΑ (XHIKA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΥΡΙΜ (DURIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΙΚΑ (XHIKA) (κύριο όνομα) ΜΕ-

ΡΙΤΑ (MERITA).
Με την Φ.2783/2017/0000685/25-08-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου 
-Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
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 17-03-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΡΑΜΙΖ (επώνυμο) ΑΛΙΟΥ (πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που 
γεννήθηκε στην Ελλάδα την 27-05-2007, και κατοικεί στο 
Δήμο Εορδαίας, 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 03-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΙΟΥ (ALIU) (κύριο όνομα) ΠΕΡ-

ΠΑΡΙΜ (PERPARIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΙΟΥ (ALIU) (κύριο όνομα) ΕΛΙ-

ΝΤΑ (ELIDA).
Με την Φ.2778/2017/0000671/25-08-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου 
-Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α’), γίνε-
ται αποδεκτή η από 16-03-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώ-
νυμο) ΒΡΑΝΟΖΙ (πατρώνυμο) ΑΓΕΤ, που γεννήθηκε στην 
Ελλάδα την 03-08-2010, και κατοικεί στο Δήμο Κοζάνης, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
21-03-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΡΑΝΟΖΙ (VRANOZI) (κύριο όνο-

μα) ΑΓΕΤ (AJET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΡΑΝΟΖΙ (VRANOZI) (κύριο όνο-

μα) ΜΙΡΑΝΤΑ (MIRANDA). 

 Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 
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(4)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 Με την Φ.2796/2017/0000940/25-08-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου 
-Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή 
η από 05-04-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΚΟΣΤΑ 
(πατρώνυμο) ΓΚΕΡΓΚΙ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 
14-07-2001, και κατοικεί στο Δήμο Κοζάνης, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με 
την αριθ. 1976/04-04-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Με την αριθ. Φ.2803/2017/0001877/25-08-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί-
ρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται απο-
δεκτή η από 07-04-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 
21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΣΑ 
(όνομα) ΛΕΝΤΙΑ (πατρώνυμο) ΚΛΟΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην Αλβανία την 27-12-1997, και κατοικεί στο Δήμο 
Κοζάνης, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθ. 4984/28-03-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με την Φ.2797/2017/0000942/25-08-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου 
-Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή 
η από 05-04-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΑΝΤ (επώνυμο) ΑΣΛΛΑ-
ΝΙ (πατρώνυμο) ΜΕΝΤΙ, που γεννήθηκε στην Αλβανία 
την 26-09-1999, και κατοικεί στο Δήμο Εορδαίας, 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. 1991/04-04-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Με την αριθ. Φ.2774/2017/0001852/25-08-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί-
ρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται αποδεκτή 
η από 14-03-2017 δήλωση -αίτηση του ενήλικου αλλοδα-

πού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΟΖΟΥΝΙ 
(όνομα) ΓΚΑΝΙ (πατρώνυμο) ΤΖΕΒΑΧΙΡ, που γεννήθηκε 
στην Αλβανία την 13-07-1998, και κατοικεί στο Δήμο 
Εορδαίας, 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 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 1446/
10-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυ-
τικής Μακεδονίας. 

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Ι

(5)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  Με την αριθμ. Φ.1356/2017/0001840/28-08-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - 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 16-02-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία: (όνομα) ΝΤΕΝΑΝΤΟ 
(επώνυμο) ΚΑΛΛΙΑ (πατρώνυμο) ΙΝΤΡΙΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-08-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 28-03-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ 
ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΛΛΙΑ (KALLJA) (κύριο όνομα) 

ΙΝΤΡΓΤ (INDRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΛΛΙΑ (KALLJA) (κύριο όνομα) 

ΡΟΒΕΝΑ (ROVENA).
Με την Φ.1502/2016/0001067/28-08-2017 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 
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 13-04-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία: (όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ 
(επώνυμο) ΚΕΡΙ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-05-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΟΚΡΩΝ, 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 01-07-2004 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΕΡΙ (KERI) (κύριο όνομα) ΑΡΤΑΝ 

(ARTAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΕΡΙ (KERI) (κύριο όνομα) ΕΝΒΕ-

ΡΙΓΙΕ (ENVERIJE).
Με την αριθμ. Φ.1535/2016/0001245/28-08-2017 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - 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 28-04-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΙΧΑΛ (επώ-
νυμο) ΠΡΕΝΓΚΑ (πατρώνυμο) ΜΑΡΤΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-03-2001, και κατοικεί στο Δήμο 
ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 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 12-03-1999 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΡΕΝΓΚΑ (PRENGA) (κύριο όνο-

μα) ΜΑΡΤΙΝ (MARTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΕΝΓΚΑ (PRENGA) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA).
Με την αριθμ. Φ.1536/2016/0001246/28-08-2017 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - 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 28-04-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία: (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώ-
νυμο) ΠΡΕΝΓΚΑ (πατρώνυμο) ΜΑΡΤΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-11-2002, και κατοικεί στο Δήμο 
ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 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 12-03-1999 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΡΕΝΓΚΑ (PRENGA) (κύριο όνο-

μα) ΜΑΡΤΙΝ (MARTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΕΝΓΚΑ (PRENGA) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA).
Με την αριθμ. Φ.1595/2016/0001568/28-08-2017 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - 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 08-06-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟΣ 
(επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-01-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΟΚΡΩΝ, 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 14-01-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (MARKU) (κύριο όνομα) 

ΙΛΙΡ (ILIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (MARKU) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΪΖΑ (LUIZA).
Με την αριθμ. Φ.1599/2016/0001574/28-08-2017 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - 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 08-06-2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία: (όνομα) 
ΓΚΕΡΑΛΝΤΟ (επώνυμο) ΤΣΑΟΥΣΑΪ (πατρώνυμο) ΑΡ-
ΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-06-2005, 
και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 30-05-2003 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΟΥΣΑΪ (CAUSHAJ) (κύριο 

όνομα) ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΟΥΣΑΪ (CAUSHAJ) (κύριο όνο-

μα) ΟΛΥΜΠΙ (OLIMBI).
Με την Φ. 1630/2016/0001758/28-08-2017 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 
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 08-07-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΕΡΤΖΙ 
(επώνυμο) ΓΚΙΡΙΤΙ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-06-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΟΚΡΩΝ, 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 01-03-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΡΙΤΙ (GJIRITI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΡΙΤΙ (GJIRITI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΚΕΤΕ (ALKETE).
Με την Φ.1541/2016/0001315/28-08-2017 απόφαση 

του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας -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 10-05-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
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(επώνυμο) ΑΜΠΝΤΙΑΗ (πατρώνυμο) ΦΑΪΚ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-03-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 21-06-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΜΠΝΤΙΑΗ (ABDIAJ) (κύριο όνο-

μα) ΦΑΪΚ (FAIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΜΠΝΤΙΑΗ (ABDIAJ) (κύριο όνο-

μα) ΜΙΓΚΕΝΑ (MIGENA).
Με την Φ.1579/2016/0001541/28-08-2017 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 
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 03-06-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΔΙΟΝΥΣΗΣ 
(επώνυμο) ΝΤΙΝΙ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-11-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΤΥΛΙΔΑΣ, 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 23-06-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΙΝΙ (NDINI) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΙΝΙ (NDINI) (κύριο όνομα) ΝΤΟ-

ΡΙΝΑ (DORINA).
Με την Φ.1580/2016/0001542/28-08-2017 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 
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 03-06-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ (επώνυμο) ΝΤΙΝΙ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-05-2005, και κατοικεί 
στο Δήμο ΣΤΥΛΙΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 23-06-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΙΝΙ (NDINI) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΙΝΙ (NDINI) (κύριο όνομα) ΝΤΟ-

ΡΙΝΑ (DORINA).

  Ο Συντονιστής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  Με την αριθμ. Φ.1585/2016/0001548/28-08-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - 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 06-06-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία: (όνομα) ΕΜΜΑΝΟΥΕ-
ΛΑ (επώνυμο) ΜΑΝΙ (πατρώνυμο) ΙΡΦΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-11-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 13-03-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΝΙ (ΜΑΝΙ) (κύριο όνομα) ΙΡ-

ΦΑΝ (IRFAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΝΙ (ΜΑΝΙ) (κύριο όνομα) ΑΛ-

ΚΕΤΑ (ALKETA).
Με την αριθμ Φ. 1578/2016/0001540/28-08-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
- Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις 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 03-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία: (όνομα) ΛΟΡΕΝΤΣΟ (επώνυμο) 
ΜΠΑΛΛΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 02-10-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, 
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 30-10-2000 και 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΑ (BALLA) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΑΝ (LUAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΑ (BALLA) (κύριο όνομα) 

ΡΟΖΕΤΑ (ROZETA).
Με την αριθμ. Φ.1589/2016/0001557/28-08-2017 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - 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 07-06-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία: (όνομα) ΛΑΟΥΡΑ 
(επώνυμο) ΚΑΝΑΝΙ (πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΙΡ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-12-2005, και κατοικεί στο Δήμο 
ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 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 της 
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διαμένει νόμιμα στη χώρα από 27-07-2001 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΝΑΝΙ (ΚΑΝΑΝΙ) (κύριο όνομα) 

ΓΚΑΖΜΙΡ (GAZMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΝΑΝΙ (ΚΑΝΑΝΙ) (κύριο όνομα) 

ΜΠΟΥΚΟΥΡΙ (BUKURI).
Με την Φ.1588/2016/0001556/28-08-2017 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 
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 07-06-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΛΕ (επώ-
νυμο) ΚΑΝΑΝΙ (πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-10-2002, και κατοικεί στο Δήμο 
ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 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 της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 27-07-2001 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΝΑΝΙ (ΚΑΝΑΝΙ) (κύριο όνομα) 

ΓΚΑΖΜΙΡ (GAZMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΝΑΝΙ (ΚΑΝΑΝΙ) (κύριο όνομα) 

ΜΠΟΥΚΟΥΡΙ (BUKURI).
Με την αριθμ. Φ.1565/2016/0001421/28-08-2017 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - 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 24-05-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία: (όνομα) ΜΑΡΙΑΝΑ 
(επώνυμο) ΣΑΛΙΑΪ (πατρώνυμο) ΦΑΝΤΙΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-01-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΟΚΡΩΝ, 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 09-03-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΙΑΪ (SALIAJ) (κύριο όνομα) 

ΦΑΝΤΙΛ (FADIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΑΖΕΡΑΪ (NAZERAJ) (κύριο όνο-

μα) ΕΛΜΙΡΑ (ELMIRA).
Με την αριθμ. Φ.1552/2016/0001377/28-08-2017 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - 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 18-05-2016 δήλωση - αίτηση της 
μητέρας του ανήλικου με στοιχεία: (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
(επώνυμο) ΚΟΡΑΚΕ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-05-2002, και κατοικεί στο Δήμο 

ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 12-03-1999 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕ-
ΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΡΑΚΕ (KORAQE) (κύριο όνομα) 

ΑΡΤΑΝ (ARTAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΡΑΚΕ (KORAQE) (κύριο όνομα) 

ΟΛΙΣΑ (OLISA)
Με την Φ.1545/2016/0001346/28-08-2017 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 
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 13-05-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΣΟΥΕΝΤΑ 
(επώνυμο) ΤΑΦΙΛΙ (πατρώνυμο) ΧΥΣΝΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-09-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 31-10-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΦΙΛΙ (TAFILI) (κύριο όνομα) 

ΧΥΣΝΙ (HYSNI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΦΙΛΙ (TAFILI) (κύριο όνομα) 

ΣΟΥΕΛΑ (SUELA).
Με την Φ.1527/2016/0001202/28-08-2017 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 
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 25-04-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώ-
νυμο) ΖΟΓΚΟΥ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-07-2001, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΜΙΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 20-05-1998 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΟΓΚΟΥ (ZOGU) (κύριο όνομα) 

ΔΗΜΗΤΕΡ (DHIMITER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΟΓΚΟΥ (ZOGU) (κύριο όνομα) 

ΝΟΥΡΙΕ (NURIE).
Με την αριθμ Φ. 1547/2016/0001355/28-08-2017 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - 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’), 
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γίνεται αποδεκτή η από 17-05-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗΣ 
(επώνυμο) ΚΟΡΑΚΕ (πατρώνυμο) ΤΖΙΜΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-12-2005, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΜΙΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 20-04-1999 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΡΑΚΕ (KORAQE) (κύριο όνομα) 

ΤΖΙΜΙ (ΧΗΙΜΙ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΡΑΚΕ (KORAQE) (κύριο όνομα) 

ΜΠΑΡΕΣΑ (MBARESA).
Με την αριθμ. Φ.1529/2016/0001220/28-08-2017 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - 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 26-04-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΓΙΑΝ 
(επώνυμο) ΜΠΟΥΦΙ (πατρώνυμο) ΚΡΕΝΑΡ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ, την 29-01-2009 και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΤΥΛΙΔΑΣ, 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 18-03-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΦΙ (BUFI) (κύριο όνομα) 

ΚΡΕΝΑΡ (KRENAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΦΙ (BUFI) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΜΠΑΡΔΑ (FATBARDHA).

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ  

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