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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.201812/2017/0027026/10-10-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 10/12-02-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή 
η από 10-09-2012 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΒΕΡΙΝΑ Όνομα ΙΡΙΝΑ Όν. πατρός ΑΛΕ-
ΞΑΝΤΡ, γεν. 05-07-1979 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.201284/2017/0029477/10-10-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α), όπως ισχύουν και μετά το 01/13-01-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή 
η από 21-05-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΔΗΜΠΑΛΗ Όνομα ΝΙΚΑ Όν. πατρός ΒΕΧΕΠ, 
γεν. 21-09-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ. 137703/2017/0029286/10-10-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 

Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α’) και του άρθρου 22 
παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ' αριθ. 14/13-04-
2016 πρακτικό της Α’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του 
Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 22-02-2008 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΙΝΙΟΡΑ Όνομα ΙΑΚΩΒ Όν. πατρός ΤΖΑΜΙΛ, 
γεν. 05-04-1963 στο ΙΣΡΑΗΛ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ. 143347/2017/0018229/09-10-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α') και του άρθρου 22 
παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ' αριθ. 08/13-06-
2017 πρακτικό της Α' Επιτροπής Πολιτογράφησης του 
Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 22-01-2008 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΚΑΤΣΑΪ Όνομα ΛΟΥΑΝ Όν. πατρός ΧΑΤΖΙ, 
γεν. 02-09-1946 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(2)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.205922/2017/0028997/09-10-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 20/16-09-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αν. Μακεδονίας- 
Θράκης γίνεται δεκτή η από 26-08-2015 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΙΜΙΝΤΣΙΟΥΚ Όνομα ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ-ΦΛΟΡΙΝ 
Όν. πατρός ΦΛΟΡΙΝ-ΝΤΟΥΜΙΤΡΟΥ, γεν. 25-10-1995 στην 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2. Με την Φ.206860/2017/0028934/09-10-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 
Α), όπως ισχύουν και μετά το 6/26-01-2017 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α της Α.Δ. Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 05-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΡΟΖΟΒΑ Όνομα ΝΑΤΑΛΙΑ Όν. πατρός 
ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ, γεν. 24-01-1955 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ. 107333/2017/0028931/09-10-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α’) και του άρθρου 22 παρ. 
1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ' αριθ. 42/05-11-2015
πρακτικό της Γ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 09-03-2010 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΓΑΛΕΤΣΙΑΝ Όνομα ΕΛΙΑ Όν. πατρός ΓΚΑΡΕ-
ΓΚΙΝ, γεν. 15-01-1958 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.206242/2017/0028935/09-10-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 19/2016/15-09-2016 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 22-02-2011 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΟΒΑΝΝΙΣΙΑΝ Όνομα ΚΑΡΙΝΕ Όν. πατρός ΑΜ-
ΛΕΤ, γεν. 14-03-1964 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.204891/2017/0028989/09-10-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α), όπως ισχύουν και μετά το 29/13-10-2016 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της 
Α.Δ.Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 17-09-2014 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΤΣΑΪ Όνομα ΜΑΤΙΛΝΤΑ Όν. πατρός ΑΡ-
ΚΙΛΕΑ, γεν. 25-06-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.208617/2017/0025909/09-10-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 31/09-06-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α' της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 03-12-2013 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΣΛΛΑΡΙ Όνομα ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ Όν. πατρός 
ΜΠΕΣΙΜ, γεν. 09-03-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.201825/2017/0028968/09-10-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 
Α'), όπως ισχύουν και μετά το 6/10-03-2016 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδονίας 
γίνεται δεκτή η από 27-02-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΥΜΠΕΡΑΪ Όνομα ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ Όν. πα-
τρός ΑΓΚΟ, γεν. 03-12-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την Φ.3042/2017/0003545/10-10-2017 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 07-09-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ 
(επώνυμο) ΡΑΜΑ (πατρώνυμο) ΙΝΤΡΙΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-09-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 23-12-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΜΑ (RAMA) (κύριο όνομα) 

ΙΝΤΡΙΤ (INDRΙΤ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΜΑ (RAMA) (κύριο όνομα) ΝΤΡΙ-

ΤΑ (DRΙTA).

2. Με την Φ.3115/2017/0003630/10-10-2017 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 06-10-2016 δήλωση - αίτη-
ση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΟΦΙ 
(επώνυμο) ΛΛΟΪ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-04-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 01-04-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΛΟΪ (LLOI) (κύριο όνομα) ΜΠΕΣ-

ΝΙΚ (BESNIK)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΛΟΪ (LLOI) (κύριο όνομα) ΕΤΛΕΒΑ 

(ETLEVA)

3. Με την Φ.3147/2016/0005486/10-10-2017 απόφαση 
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 11-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΥΓΕΝΙΑ (επώνυμο) 
ΜΠΕΡΝΤΟΥΦΙ (πατρώνυμο) ΑΟΥΡΕΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-12-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 26-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΡΝΤΟΥΦΙ (BERDUFI) (κύριο 

όνομα) ΑΟΥΡΕΛ (AUREL)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΡΝΤΟΥΦΙ (BERDUFI) (κύριο 

όνομα) ΓΙΟΡΙΝΑ (JORINA)

4. Με την Φ.3227/2016/0006060/10-10-2017 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 09-11-2016 δήλωση - αίτη-
ση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΙΛΙΑ 
(επώνυμο) ΚΙΟΣΕ (πατρώνυμο) ΜΑΡΣΕΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-09-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΤΥΡΝΑΒΟΥ, 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 01-07-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΟΣΕ (QOSE) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΣΕΛ (MARSEL)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΟΣΕ (QOSE) (κύριο όνομα) ΕΣ-

ΜΕΡΑΛΝΤΑ (ESMERALDA)

5. Με την Φ.3177/2016/0005736/10-10-2017 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 19-10-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΑ 
(επώνυμο) ΤΣΟΥΡΑ (πατρώνυμο) ΧΑΚΙΦ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-02-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΤΕΜΠΩΝ , 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 12-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΡΑ (CURA) (κύριο όνομα) 

ΧΑΚΙΦ (HAQIF)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΡΑ (CURA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΚΕΤΑ (ALKETA)

6. Με την Φ.3176/2016/0005735/10-10-2017 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 19-10-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΤΜΟΝΤ 
(επώνυμο) ΤΣΟΥΡΑ (πατρώνυμο) ΧΑΚΙΦ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-02-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΤΕΜΠΩΝ, 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 12-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΡΑ (CURA) (κύριο όνομα) 

ΧΑΚΙΦ (HAQIF)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΡΑ (CURA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΚΕΤΑ (ALKETA)

7. Με την Φ.3243/2016/0006251/10-10-2017 απόφαση 
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 17-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΜΑΡΙΛΝΤΑ (επώ-
νυμο) ΝΤΑΤΣΙ (πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-07-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 04-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΤΣΙ (DACI) (κύριο όνομα) 

ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΤΣΙ (DACI) (κύριο όνομα) ΛΑΒ-

ΝΤΙΕ (LAVDIE)

8. Με την Φ.3244/2016/0006253/10-10-2017 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'), 
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γίνεται αποδεκτή η από 17-11-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώ-
νυμο) ΝΤΑΤΣΙ (πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-08-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 04-02-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΤΣΙ (DACI) (κύριο όνομα) 

ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΤΣΙ (DACI) (κύριο όνομα) ΛΑΒ-

ΝΤΙΕ (LAVDIE)

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την αριθμ. Φ.20111/2017/0001790/19-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του 
ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται δεκτό το από 28-07-
2017 αίτημα του (επώνυμο) ΡΟΣΜΠΑΧ (όνομα) ΦΙΛΙΠ-
ΠΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 31-08-1996, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 1438/1984.

2. Με την αριθμ. Φ.20112/2017/0001792/19-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του 
ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α), γίνεται δεκτό το από 31-
07-2017 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-
ΣΟΦΙΑ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 25-01-2017, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν.3284/2004.

  Με εντολή
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Γενικής Διεύθυσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ  

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