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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)

  Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.3056/2017/0001211/25-09-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 25-08-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΧΙΝΤΕ (HIDE) ΕΛΛΗ (ELI) ον. 
πατρός ΣΠΥΡΟ (SPIRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α465321, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-10-1967 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ.

2. Με την Φ.3086/2017/0001215/25-09-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 22-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΑΠΕΤΑΝΗΣ (ΚΑΡΕΤΑΝΙ) ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ (JANAQ) ον. πατρός ΠΑΝΤΕΛΗ (PANDELI), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α465369, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
23-04-1985 και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ.

3. Με την Φ.3088/2017/0001217/25-09-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 22-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΑΠΕΤΑΝΗΣ (ΚΑΡΕΤΑΝΙ) ΠΑ-
ΝΤΕΛΗΣ (PANDELI) ον. πατρός ΝΑΚΕ (NAQE), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α277981, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
07-07-1956 και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ.
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4. Με την Φ.3362/2017/0000655/25-09-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 17-01-2017 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΟΝΙΕΑΣ (ONJEA) ΑΝΤΩΝΗΣ 
(ANDON) ον. πατρός ΘΩΜΑ (ΤΗΟΜΑ), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α276786, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-06-1953 
και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ.

5. Με την Φ.3220/2017/0000658/25-09-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 08-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΛΕΥΤΕΡΗΣ (LEFTERI) ΛΕΥΤΕΡ 
(LEFTER) ον. πατρός ΔΗΜΗΤΡΗ (DHIMURI), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α275298, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
11-03-1968 και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ.

6. Με την Φ.3409/2017/0001088/25-09-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 02-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΑΝΤΩΝΗ (ANDONI) ΓΙΩΡΓΟΥΛΑ 
(JORGULLA) ον. πατρός ΘΑΝΑΣΗΣ (THANAS), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α277716, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
15-07-1948 και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ.

7. Με την Φ.3087/2017/0001216/25-09-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 22-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΑΠΕΤΑΝΗΣ (ΚΑΡΕΤΑΝΙ) ΡΕΝΑ-
ΤΟ (RENATO) ον. πατρός ΠΑΝΤΕΛΗ (PANDELI), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α277984, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
03-08-1990 και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ.

8. Με την Φ.546/2017/0001151/25-09-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 20-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΙΚΔΗΜΑΣ (NIKDHIMA) 
ΚΩΤΣΟΣ (KOCO) ον. πατρός ΚΕΝΤΡΟ (QENDRO), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α465500, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
10-08-1962 και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ.

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την αριθ. Φ.3138/2017/0001226/25-09-2017 
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 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.  3284/2004  - 
ΦΕΚ  217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 11-10-2016 δή-
λωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΚΟΛΛΝΤΑΝΙ (όνομα) ΜΑΡΙΕΤΑ (πατρώνυμο) 
ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-01-1996, 
και κατοικεί στο Δήμο ΤΕΜΠΩΝ, 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 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. 2002/
22-02-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Θεσσαλίας.

2. Με την αριθ. Φ.3247/2017/0002163/25-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 18-11-2016 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΛΛΝΤΑΝΙ 
(όνομα) ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-04-1998, και κατοικεί στο 
Δήμο ΤΕΜΠΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. 11987/17-10-2016 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

3. Με την αριθ. Φ.3253/2017/0001224/25-09-2017 
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 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004  - 
ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 22-11-2016 δήλωση - 
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΤΖΕΠΑ (όνομα) ΣΤΑΥΡΟΣ (πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-11-1992, και κατοικεί 
στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 Ελλάδα 
την 30-06-2011 σύμφωνα με την αριθ. 7995/29-09-2015 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και 
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εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΕΠΑ σε ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΕΠΑΣ.

4. Με την αριθ. Φ.3311/2017/0002160/25-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 14-12-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΝΤΥΛΕ (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-06-1998, και κατοικεί 
στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την 
αριθ. 7645/47/02-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής  
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

5. Με την αριθ. Φ.3340/2017/0002167/25-09-2017 
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 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 27-12-2016 δήλωση - 
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυ-
μο) ΓΚΙΚΑ (όνομα) ΜΑΤΕΟΣ (πατρώνυμο) ΜΕΒΛΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-12-1996, και κατοικεί 
στο Δήμο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, 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 Ελλάδα 
την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. 16079/27-12-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την αριθ. Φ.3348/2017/0002152/25-09-2017 
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. 1 του άρθρου 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 29-12-2016 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΛΑΝΓΚΟΖΙ (όνομα) ΑΝΤΑ (πατρώνυμο) ΣΥΡΙΑ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-11-1994, και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΓΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-

ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2009 σύμφωνα με την αριθ. 15543/
20-12-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Θεσσαλίας.

2. Με την αριθ. Φ.3349/2017/0002154/25-09-2017 
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. 1 του άρθρου 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 29-12-2016 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΛΑΝΓΚΟΖΙ (όνομα) ΕΝΤΖΙ (πατρώνυμο) ΣΥΡΙΑ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-10-1995, και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΓΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την αριθ. 15544/
20-12-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσ-
σαλίας.

3. Με την αριθ. Φ.3350/2017/0002156/25-09-2017 
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. 1 του άρθρου 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 29-12-2016 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΥΜΕΡΑΪ (όνομα) ΛΕΝΤΙΟΝΑ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-08-1996, και κατοικεί 
στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την 
αριθ. 10357/19-09-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

4. Με την αριθ. Φ.3351/2017/0002159/25-09-2017 
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. 1 του άρθρου 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.  3284/2004  - 
ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 29-12-2016 δήλωση - 
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΝΤΟΥΚΑ (όνομα) ΚΛΕΑΝΘΙ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-07-1997, και κατοικεί 
στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. 16106/28-12-2016 βε-
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βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

(4)

    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  Με την Φ.4731/2017/0003591/20-09-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
22-07-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΜΠΙΛΕΡΟΣ (BILERO) ΖΩΗΣ (ΖΟΙ) ον. πα-
τρός ΣΠΥΡΟΣ (SPIRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α231780, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-04-1972 και κατοικεί 
στο Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(5)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου.

  Με την Φ.2563/2017/0001729/14-09-2017 απόφαση 
της Συντονίστριας 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 
10-05-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ (επώνυμο) ΜΑΝΕΛΛΑΡΙ 
(πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 05-11-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 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 07-12-2005 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΝΕΛΛΑΡΙ (MANELLARI) (κύριο 

όνομα) ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΝΕΛΛΑΡΙ (MANELLARI) (κύριο 
όνομα) ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA).

Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(6)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να 

έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

  Με την αριθ. Φ.2622/2017/0002742/14-09-2017 από-
φαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
19-06-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΝΤΑ (όνο-
μα) ΑΝΤΖΟΥΕΛ (πατρώνυμο) ΝΤΕΦΡΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-04-1999, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΙΣΣΑΜΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/6082/
06-06-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρή-
της και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου 
του από ΑΝΤΖΟΥΕΛ ΝΤΟΝΤΑ σε ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΟΝΤΑ.

Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.7231/2017/0003632/20-09-2017 απόφαση 
της Συντονίστριας 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 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 20-07-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΣΚΟΥΡΤΙ 
(πατρώνυμο) ΤΖΙΜΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
02-08-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΦΑΙΣΤΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
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εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 19-03-2003 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΚΟΥΡΤΙ (SHKURTI) (κύριο όνο-

μα) ΤΖΙΜΙ (ΧΗΙΜΙ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΚΟΥΡΤΙ (SHKURTI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA).
2. Με την Φ.7235/2017/0003689/22-09-2017 απόφαση 

της Συντονίστριας 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 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 21-07-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλι-
κης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΕΛΙΝΤΑ (επώνυμο) ΣΚΟΥΡΤΙ 
(πατρώνυμο) ΤΖΙΜΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
28-05-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΦΑΙΣΤΟΥ, 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 19-03-2003 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΚΟΥΡΤΙ (SHKURTI) (κύριο όνο-

μα) ΤΖΙΜΙ (ΧΗΙΜΙ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΚΟΥΡΤΙ (SHKURTI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA).

Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(8)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.7241/2017/0003815/26-09-2017 απόφαση 
της Συντονίστριας 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 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδε-
κτή η από 27-07-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΛΑΝΤΑ (επώνυμο) ΛΕΣΙ 
(πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 14-01-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, 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, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
13-09-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΕΣΙ (LLESHI) (κύριο όνομα) ΒΛΑ-

ΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΕΣΙ (LLESHI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA).
2. Με την Φ.7242/2017/0004420/26-09-2017 απόφαση 

Συντονίστριας της 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 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 27-07-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΚΑ (επώνυμο) ΛΕΣΙ (πα-
τρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
05-07-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, 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 13-09-2001 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΕΣΙ (LLESHI) (κύριο όνομα) ΒΛΑ-

ΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΕΣΙ (LLESHI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA).

Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(9)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ.3906/2017/0000702/22-09-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 04-08-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΝΤΟΜΕΝΙΚΟ (επώνυμο) ΣΑΛΛΑ 
(πατρώνυμο) ΜΙΤΣΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
15-02-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, 
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 30-06-2014 σύμ-
φωνα με την αριθ. 26248/28-7-2016/28-07-2016 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
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(10)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.3688/2017/0002559/22-09-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, 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 
αποδεκτή η από 11-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΗΛΙΑΝΑ (επώνυμο) 
ΤΣΙΜΠΟΥΚΟΥ (πατρώνυμο) ΤΖΕΒΑΧΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-07-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 10-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΙΜΠΟΥΚΟΥ (CIBUKU) (κύριο 

όνομα) ΤΖΕΒΑΧΙΡ (XHEVAHIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΙΜΠΟΥΚΟΥ (CIBUKU) (κύριο 

όνομα) ΑΝΙΛΑ (ANILA).
2. Με την Φ.3690/2017/0002561/22-09-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, 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 
αποδεκτή η από 11-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΕΤΑ (επώνυ-
μο) ΚΑΤΣΕΛΙ (πατρώνυμο) ANTON, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 21-10-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ 
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, 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 της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 26-09-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΤΣΕΛΙ (KACELI) (κύριο όνομα) 

ANTON (ANTON) ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΤΣΕΛΙ (KACELI) 
(κύριο όνομα) ΦΙΛΕ (FILE).

3. Με την Φ.3551/2017/0002543/22-09-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, 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΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 11-02-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΕΛΙ (επώνυ-
μο) ΡΙΡΑ (πατρώνυμο) ΓΙΟΥΛΓΙΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 25-11-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΣ-
ΣΑΝΔΡΑΣ, 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 05-12-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΙΡΑ (RIRA) (κύριο όνομα) ΓΙΟΥΛ-

ΓΙΑΝ (JUUAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΙΡΑ (RIRA) (κύριο όνομα) ΜΑ-

ΝΟΥΕΛΑ (MANUELA).
4. Με την Φ.3552/2017/0002547/22-09-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, 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 
αποδεκτή η από 11-02-2016 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΟ (επώνυ-
μο) ΡΙΡΑ (πατρώνυμο) ΓΙΟΥΛΓΙΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 16-08-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΣ-
ΣΑΝΔΡΑΣ, 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 05-12-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΙΡΑ (RIRA) (κύριο όνομα) ΓΙΟΥΛ-

ΓΙΑΝ (JULJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΙΡΑ (RIRA) (κύριο όνομα) ΜΑ-

ΝΟΥΕΛΑ (MANUELA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(11)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.3842/2017/0001661/22-09-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, 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 
αποδεκτή η από 27-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΙΚΕΛ (επώνυμο) 
ΡΑΠΙ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 24-10-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, 
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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
23-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΠΙ (RAPI) (κύριο όνομα) ΣΚΕΛ-

ΚΙΜ (SHKELQIM).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΠΙ (RAPI) (κύριο όνομα) ΝΑΖΜΙΕ 
(ΝΑΖΜΙΕ).

2. Με την Φ.3879/2017/0002582/22-09-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, 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 
αποδεκτή η από 21-07-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΡΑΝΚΟ (επώνυμο) 
ΚΙΟΥΠΙ (πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 23-02-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΣ-
ΣΑΝΔΡΑΣ, 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 20-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΟΥΠΙ (QYPI) (κύριο όνομα) 

ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΟΥΠΙ (QYPI) (κύριο όνομα) ΑΛ-

ΚΕΤΑ (ALKETA).
3. Με την Φ.3880/2016/0002086/22-09-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, 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 
αποδεκτή η από 21-07-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΙΩΝ (επώνυμο) 
ΚΙΟΥΠΙ (πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 06-04-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΣ-
ΣΑΝΔΡΑΣ, 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 20-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΟΥΠΙ (QYPI) (κύριο όνομα) 

ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΟΥΠΙ (QYPI) (κύριο όνομα) ΑΛ-

ΚΕΤΑ (ALKETA).
4. Με την Φ.3889/2017/0002590/22-09-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, 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 
αποδεκτή η από 25-07-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΛΝΤΙΟ (επώνυμο) 
ΠΕΤΑΛΛΙ (πατρώνυμο) ΜΠΕΝΤΡΙ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 29-07-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΙΣ-
ΤΟΤΕΛΗ, 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 09-02-1998 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΤΑΛΛΙ (PETALLI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΝΤΡΙ (BEDRI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΤΑΛΛΙ (PETALLI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΑΝΑ (MAPJANA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(12)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την αριθ. Φ.20405/2017/0000894/21-08-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε 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 Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
02-09-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΙΟΣΙΑ (όνομα) ΡΕΣΜΙΕ (πατρώ-
νυμο) ΧΕΚΟΥΡΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
31-12-1992, και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 30-06-2012 σύμφωνα με την 
αριθ. 4045/27-07-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Ιονίων Νήσων.

2. Με την αριθ. Φ.20406/2017/0000713/21-08-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 05-09-2016 δήλωση -αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλή-
ρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώ-
νυμο) ΑΧΜΕΤΑΪ (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΝΤΙΛΑ-
ΒΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-05-1998, και 
κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με 
την αριθ. 2161/14-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ιονίων Νήσων.

3. Με την αριθ. Φ.20407/2017/0001265/21-08-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 
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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 
05-09-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΚΑ (όνομα) ΕΝΕΛΝΤΑ (πα-
τρώνυμο) ΝΤΑΛΙΠ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
16-08-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 30-06-2014 σύμφωνα με την 
αριθ. 3884/20-07-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Ιονίων Νήσων.

4. Με την αριθ. Φ.20415/2017/0000717/21-08-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 14-09-2016 δήλωση -αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΚΙΟΣΙΑ (όνομα) ΑΡΜΑΝΤΟ (πατρώνυμο) ΧΕ-
ΚΟΥΡΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-02-1998, 
και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με 
την αριθ. 4047/27-07-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ιονίων Νήσων.

5. Με την αριθ. Φ.20402/2017/0000552/21-08-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 
του ν.  4332/2015 (ΦΕΚ  76Α΄) σε συνδυασμό με την 

παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
29-08-2016 δήλωση  - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΝΑΝΙ (όνομα) ΑΡΤΟΥΡ 
(πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
30-01-1991, και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2007 
σύμφωνα με την αριθ. 6215/08-01-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και εγκρίθηκε 
ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΑΡΤΟΥΡ 
ΚΑΝΑΝΙ σε ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΚΑΝΑΝΙ.

6. Με την αριθ. Φ.20400/2017/0000550/21-08-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 22-08-2016 δήλωση -αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλή-
ρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώ-
νυμο) ΠΑΛΗ (όνομα) ΧΑΝΕ (πατρώνυμο) ΧΑΜΖΑ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-10-1997, και κατοικεί 
στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. 1542/16-03-2016 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Δ/νσης Αστικής Κατάστασης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ  

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