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 (1)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με τη Φ. 104046/2016/0017067/03-11-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 01-06-2016 δήλωση -
αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) 
ΕΡΑΛΝΤΟ (επώνυμο) ΣΕΚΑΪ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-04-2000, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 
2201/47/17-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

2. Με τη Φ. 104035/2016/0019542/02-11-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 01-06-2016 δήλωση -
αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) 
ΑΛΕΝ (επώνυμο) ΑΛΟΥΣΙ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΙ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-01-2000, και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 3120/65/
01-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με τη Φ. 104052/2016/0017086/03-11-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
01-06-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ (επώνυμο) ΑΛΙΑ (πα-
τρώνυμο) ΚΡΕΝΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
20-06-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθμ. 14280/37/04-12-2015 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με τη Φ. 104041/2016/0017061/02-11-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 01-06-2016 δήλωση -
αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) 
ΑΡΝΤΙΤ - ΑΛΕΞΙΟΣ (επώνυμο) ΧΥΣΕΝΙ (πατρώνυμο)
 ΤΖΑΦΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-06-1999, 
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και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την 
αριθμ. 4030/62/30-06-2015 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
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 αριθμ. Φ. 92393/2017/0029685/06-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 02-10-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΙΤΡΙ (όνομα) ΡΕΝΑΤΟ 
(πατρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 11-10-1992, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρα-
κολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμ-
φωνα με την αριθμ. 13810/8/21-09-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την αριθμ. Φ. 100483/2017/0029042/02-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυα-
σμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδε-
κτή η από 19-01-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΔΑΜΗΣ (όνομα) 
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ (πατρώνυμο) ΛΕΩΝΙΔΑ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-12-1994, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 
σύμφωνα με την αριθμ. 12425/38/09-11-2015/09-11-2015 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

   (3)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με τη Φ. 104054/2016/0017090/03-11-2017 απόφα-
ση 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 01-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΟΡΝΕΛΑ (επώνυμο) ΜΠΕΧΑΡΙ 
(πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 28-11-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 
24-08-2001 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΧΑΡΙ (BEHARI)
(κύριο όνομα) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΧΑΡΙ (BEHARI)
(κύριο όνομα) ΣΙΛΒΑΝΑ (SILVANA).
2. Με τη Φ. 104025/2016/0017031/31-10-2017 απόφα-

ση 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
01-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΙ 
(πατρώνυμο) ΙΛΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
24-09-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 21-01-1998 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΙ (BARAKTARI)
(κύριο όνομα) ΙΛΙΡΙΑΝ (ILIRIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΜΠΑ (BUBA) 
(κύριο όνομα) ΝΤΟΡΑΤΕΑ (DORATEA).
3. Με την Φ. 104024/2016/0017030/31-10-2017 από-

φαση  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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 01-06-2016 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΙΑ (επώνυ-
μο) ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΙ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-09-2000, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49467Τεύχος Β’ 4041/17.11.2017

χώρα από 21-01-1998 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΙ (BARAKTARI)
(κύριο όνομα) ΙΛΙΡΙΑΝ (ILIRIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΜΠΑ (BUBA)
(κύριο όνομα) ΝΤΟΡΑΤΕΑ (DORATEA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

   (4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

   1. Με την αριθμ. Φ. 100952/2017/0007208/07-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συν-
δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται απο-
δεκτή η από 03-02-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΡΟΦΚΑΣ (όνομα) 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (πατρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-04-1993, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-06-2009 σύμφωνα με την αριθμ. 15645/34/
14-01-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την αριθμ. Φ. 103590/2017/0024669/07-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') 
γίνεται αποδεκτή η από 12-05-2016 δήλωση - αίτη-
ση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο)
 ΣΕΧΟΥ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙ (πατρώνυμο) Α.Π.Ο, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-03-1994, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 
σύμφωνα με την αριθμ. 3120/78/01-04-2016 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε 
ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΚΡΙΣΤΙ 
ΣΕΧΟΥ σε ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΧΟΥ.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

     (5)

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με τη Φ. 9504/2017/0002822/24-10-2017 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΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 14-03-2017 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΡΝΙΝΤΑ (επώνυμο) 
ΝΤΑΪΛΑΝΙ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 25-07-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙ-
ΤΩΝ, 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 
21-06-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΪΛΑΝΙ (DAJLANI) 
(κύριο όνομα) ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΪΛΑΝΙ (DAJLANI)
(κύριο όνομα) ΑΛΜΠΑΝΑ (ALBANA).
2. Με τη Φ. 9529/2017/0001265/24-10-2017 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΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 06-04-2017 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΓΚΙ (επώνυμο) 
ΚΑΛΕΜΙ (πατρώνυμο) ΕΡΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 19-01-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, 
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 
30-04-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΛΕΜΙ (KALEMI)
(κύριο όνομα) ΕΡΙΟΝ (ERJON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΛΕΜΙ (KALEMI)
(κύριο όνομα) ΜΠΛΕΡΙΝΤΑ (BLERINDA).
 3. Με τη Φ. 9528/2017/0001891/24-10-2017 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 Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 06-04-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗ 
(επώνυμο) ΚΑΛΕΜΙ (πατρώνυμο) ΕΡΙΟΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-03-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
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ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 30-04-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΛΕΜΙ (KALEMI)
(κύριο όνομα) ΕΡΙΟΝ (ERJON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΛΕΜΙ (KALEMI)
(κύριο όνομα) ΜΠΛΕΡΙΝΤΑ (BLERINDA).
4. Με τη Φ. 9526/2017/0002813/24-10-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - 
Δυτ. Μακεδονίας, 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 05-04-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΩΝΗΣ (επώνυμο) 
ΣΕΜΑΝΙΑΚΟΣ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 26-09-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙ-
ΤΩΝ, 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 
21-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΜΑΝΙΑΚΟΣ (SEMANJAKOS)
(κύριο όνομα) ΝΙΚΟΣ (NIKOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΜΑΝΙΑΚΟΣ (SEMANJAKOS) 
(κύριο όνομα) ΣΟΝΙΛΑ (SONILA).

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Ι

     (6)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με τη Φ. 9589/2017/0001965/24-10-2017 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 01-06-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
(επώνυμο) ΖΟΤΑΪ (πατρώνυμο) ΣΟΚΡΑΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-05-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΩΔΩΝΗΣ, 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 18-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΟΤΑΪ (ZOTAJ)
(κύριο όνομα) ΣΟΚΡΑΤ (SOKRAT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΟΤΑΪ (ZOTAJ)
(κύριο όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (VALENTINA).

2. Με τη Φ. 9584/2017/0001934/24-10-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - 
Δυτ. Μακεδονίας, 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 31-05-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΡΙΕΜΕ (επώνυμο) ΒΕΪΣ 
(πατρώνυμο) ΦΛΟΡΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
03-06-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΖΙΤΣΑΣ, για την απόκτη-
ση 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 19-03-2002 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ:(επώνυμο) ΒΕΪΣ (VEIS)
(κύριο όνομα) ΦΛΟΡΙ (FLORI). 
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΪΣ (VEIS)
(κύριο όνομα) ΜΑΡΙΟΛΛΑ (MARJOLLA).
3. Με τη Φ. 9567/2017/0001841/24-10-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - 
Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 23-05-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΔΥΣΣΕΑΣ (επώνυμο) 
ΣΑΜΠΑΝΙ (πατρώνυμο) ΑΛΟΥΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 08-10-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, 
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 19-06-2003 
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΜΠΑΝΙ (SHABANI)
(κύριο όνομα) ΑΛΟΥΣ (ALUSH).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΜΠΑΝΙ (SHABANI)
(κύριο όνομα) ΣΑΝΤΕΤΕ (SADETE).
4. Με τη Φ. 9585/2017/0001935/24-10-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - 
Δυτ. Μακεδονίας, 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 31-05-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΒΕΪΣ 
(πατρώνυμο) ΦΛΟΡΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
17-04-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΖΙΤΣΑΣ, για την απόκτη-
ση 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 19-03-2002 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΪΣ (VEIS)
(κύριο όνομα) ΦΛΟΡΙ (FLORI).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΪΣ (VEIS)
(κύριο όνομα) ΜΑΡΙΟΛΛΑ (MARJOLLA). 

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Ι

 (7)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με τη Φ. 9550/2017/0002823/24-10-2017 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 10-05-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλ-
λοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΣΑ (επώνυμο) ΡΟΣΙ 
(πατρώνυμο) ΣΑΪΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 24-06-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, 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 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθμ. Φ. 43/2234/10-04-2017 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

2. Με τη Φ. 9549/2017/0001652/24-10-2017 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 10-05-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΝΙΛΝΤΟ (επώνυμο) ΣΕΛΑ 
(πατρώνυμο) ΓΚΡΑΜΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 16-06-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, 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 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθμ. Φ. 43/2833/03-05-2017 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

3. Με τη Φ. 9647/2017/0002299/24-10-2017 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 29-06-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΡΟΜΕΟ (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ 
(πατρώνυμο) ΜΠΕΧΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 24-11-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, 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 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθμ. Φ. 43/4060/13-06-2017 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

4. Με τη Φ. 9540/2017/0001417/24-10-2017 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 20-04-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΛΕΑΝΤΡΟ (επώνυμο) ΤΖΑΦΑΪ 
(πατρώνυμο) ΝΤΑΣΣΑΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 22-09-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, 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 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθμ. Φ. 43/791/10-02-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

5. Με τη Φ. 9533/2017/0001361/24-10-2017 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 αποδε-
κτή η από 11-04-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (επώνυμο) 
ΣΤΑΜΟ (πατρώνυμο) ΝΑΡΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 06-04-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙ-
ΤΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 07-09-2016 
σύμφωνα με την αριθμ. Φ. 43/1358/08-03-2017 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

6. Με τη Φ. 9649/2017/0002312/24-10-2017 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 30-06-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΠΡΙ (επώνυμο) ΚΟΥΚΙΟ 
(πατρώνυμο) ΦΕΣΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 23-05-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΖΙΤΣΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμ-
φωνα με την αριθμ. Φ. 43/4147/19-06-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Ι

    (8)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ. 9592/2017/0001968/24-10-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - 
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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 Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 01-06-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
(επώνυμο) ΖΟΤΑΪ (πατρώνυμο) ΣΟΚΡΑΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-07-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΩΔΩΝΗΣ, 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 18-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΟΤΑΪ (ZOTAJ)
(κύριο όνομα) ΣΟΚΡΑΤ (SOKRAT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΟΤΑΪ (ZOTAJ)
(κύριο όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (VALENTINA).
2. Με τη Φ. 9591/2017/0001967/24-10-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί-
ρου - Δυτ. Μακεδονίας, 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 01-06-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (επώνυμο) ΖΟΤΑΪ (πατρώνυμο) ΣΟΚΡΑΤ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-10-2006, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΔΩΔΩΝΗΣ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής 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  18-02-2003 και ο πατέρας του  
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ:(επώνυμο) ΖΟΤΑΪ (ZOTAJ)
(κύριο όνομα) ΣΟΚΡΑΤ (SOKRAT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΟΤΑΪ (ZOTAJ)
(κύριο όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (VALENTINA).
3. Με τη Φ. 9590/2017/0001966/24-10-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - 
Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις 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 01-06-2017 δή-
λωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΦΕΡΚΟ (επώνυμο) ΖΟΤΑΪ (πατρώνυμο) ΣΟΚΡΑΤ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-09-2004, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΔΩΔΩΝΗΣ, 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 του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 18-02-2003 και ο πατέρας του 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΟΤΑΪ (ZOTAJ)
(κύριο όνομα) ΣΟΚΡΑΤ (SOKRAT).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΟΤΑΪ (ZOTAJ)
(κύριο όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (VALENTINA). 

   Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Ι

 (9)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την αριθμ. Φ. 1368/2017/0001488/03-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται δεκτό το από 09-01-2017 αίτημα του 
πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΣΑΜΑΡΑΣ 
(όνομα) ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-02-2016, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ 

Ι

  (10)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την αριθμ. Φ. 1010/2016/0000736/02-11-2017 από-
φαση του του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/
2004, (ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται δεκτό το από 09-02-2016 αί-
τημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΔΟΥΝΗΣ (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-08-2011, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ 

Ι

   (11)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την αριθμ. Φ. 3790/2017/0004269/08-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται δεκτό το από 22-09-2017 αίτημα 
της (επώνυμο) ΠΑΡΑΣΙΔΗ (όνομα) ΣΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 
(πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που γεννήθηκε στον ΚΑΝΑ-
ΔΑΣ την 20-04-1981, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ. 2 
του ν. 3284/2004. 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
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  (12)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

Με την Φ. 1021/2016/0000832/03-11-2017 απόφαση 
Συντονιστή της 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 07-04-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΠΑΟΛΑ 
(επώνυμο) ΚΟΥΠΕ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-06-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΕΒΑΔΕΩΝ, 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 15-12-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΠΕ (KUPE)
(κύριο όνομα) ΑΛΤΙΝ (ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΠΕ (KUPE)
(κύριο όνομα) ΓΚΟΥΡΙΕ (GURIE).
2. Με την Φ. 1022/2016/0000843/03-11-2017 απόφα-

ση Συντονιστή της 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 07-04-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΛΑΜΟΥΡ 
(επώνυμο) ΚΑΡΑΪ (πατρώνυμο) ΒΑΝΓΚΕΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-04-2002, και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, 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 22-10-1999 και ο 
πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ (KARAJ)
(κύριο όνομα) ΒΑΝΓΚΕΛ (VANGJEL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ (KARAJ)
(κύριο όνομα) ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA).
3. Με την Φ. 1011/2016/0000955/03-11-2017 απόφα-

ση Συντονιστή της 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 31-03-2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΑΦΡΟΔΙΤΗ (επώνυμο) ΑΒΝΤΙΑΪ (πατρώνυμο) ΦΕΣΤΙΜ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-07-2005, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ, 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 13-09-2001 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΒΝΤΙΑΪ (AVDIAJ
(κύριο όνομα) ΦΕΣΤΙΜ (FESTIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΒΝΤΙΑΪ (AVDIAJ)
(κύριο όνομα) ΝΙΟΦΤΙΜΕ (NJOFTIME).
4. Με την Φ. 818/2016/0000935/03-11-2017 απόφα-

ση Συντονιστή της 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 19-11-2015 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) EPA (επώ-
νυμο) ΜΠΟΥΤΙΝΙ (πατρώνυμο) ΜΑΞΟΥΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-04-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΗΒΑΙΩΝ, 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 25-02-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΤΙΝΙ (BUDINI)
(κύριο όνομα) ΜΑΞΟΥΤ (MAKSUT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΤΙΝΙ (BUDINI)
(κύριο όνομα) ΝΤΟΝΙΚΑ (DONIKA).
5. Με την Φ. 1012/2017/0001483/03-11-2017 απόφα-

ση Συντονιστή της 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 31-03-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΦΙΟΝΑ 
(επώνυμο) ΝΤΟΚΑΪ (πατρώνυμο) ΦΡΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-08-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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 24-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΚΑΪ (NDOKAJ)
(κύριο όνομα) ΦΡΑΝ (FRAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΚΑΪ (NDOKAJ)
(κύριο όνομα) ΦΛΟΡΑ (FLORA).
6. Με την Φ. 1019/2016/0000965/03-11-2017 απόφα-

ση Συντονιστή της 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 01-04-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΠΑΛΒΙΡ 
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(επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (πατρώνυμο) ΑΜΑΡΤΖΙΤ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-05-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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) ΣΙΝΓΚ (SINGH)
(κύριο όνομα) ΑΜΑΡΤΖΙΤ (AMARJIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR)
(κύριο όνομα) ΚΑΣΜΙΡ (KASHMIR).
7. Με την Φ. 1018/2016/0000964/03-11-2017 απόφα-

ση Συντονιστή της 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 01-04-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΛΤΖΙΤ 
(επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (πατρώνυμο) ΑΜΑΡΤΖΙΤ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-05-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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) ΣΙΝΓΚ (SINGH)
(κύριο όνομα) ΑΜΑΡΤΖΙΤ (AMARJIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR)
(κύριο όνομα) ΚΑΣΜΙΡ (KASHMIR).

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ 

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