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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  (1)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την Φ. 17132/2016/0011176/27-10-2017 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 26-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΣΤΕΦΑΝΙΑ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ 
(πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
15-12-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙ-
ΔΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού 
Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελ-
ληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα 
από 08-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟ-
ΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ)
(κύριο όνομα) ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) PAMA (RAMA)
(κύριο όνομα) ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA).
2. Με την Φ. 18236/2016/0015102/27-10-2017 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 23-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλι-
κης με στοιχεία (όνομα) ΓΚΡΑΣΙΕΛΑ (επώνυμο) ΣΟΥΡΔΑ 
(πατρώνυμο) ΜΙΚΛΟΒΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 15-06-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 
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 
29-01-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ  
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΡΔΑ (SHURDHA)
(κύριο όνομα) ΜΙΚΛΟΒΑΝ (MIKLOVAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΡΔΑ (SHURDHA)
(κύριο όνομα) ΤΑΤΙΑΝΑ (TATJANA).
3. Με την Φ. 18083/2016/0014419/27-10-2017 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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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 14-06-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΕΝΑΪΝΤΑ 
(επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-08-2008, και κατοικεί στο 
Δήμο ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ, 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 17-09-2002 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (MUCA)
(κύριο όνομα) ΦΑΤΜΙΡ (FATMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (MUCA)
(κύριο όνομα) ΜΠΑΡΕΣΑ (MBARESA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

    (2)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την αριθμ. Φ. 18134/2017/0020691/31-10-2017 
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 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 16-06-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΟΥΛΛΑΝΙ 
(όνομα) ΝΤΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΝΤΟΝΤΕ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-01-1997, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΡΩΠΙΑΣ, 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 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθμ. 9790/38/30-06-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την αριθμ. Φ. 18139/2017/0020745/31-10-2017 
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 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 16-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΝΙ (όνομα) 
ΣΑΡΑ (πατρώνυμο) ΑΡΚΙΛΕ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 03-07-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - 
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, 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 30-06-2014 
σύμφωνα με την αριθμ. 8162/69/09-06-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

3. Με την αριθμ. Φ. 18147/2017/0020694/27-10-2017 
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 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 16-06-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΤΣΙΟΥ 
(όνομα) ΑΡΜΕΛΑ (πατρώνυμο) ΛΕΥΤΕΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-10-1995, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 
6270/39/18-05-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής. 

4. Με την αριθμ. Φ. 18231/2017/0020635/27-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
12-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΕΤΣΙ (όνομα) 
ΙΩΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 15-03-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΥΡΕ-
ΩΤΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2013 σύμφωνα με την αριθμ. 7645/75/02-06-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

5. Με την αριθμ. Φ. 18182/2017/0020708/31-10-2017 
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 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 16-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΟΥΣΑΪ (όνομα) 
ΜΑΤΙΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-11-1996, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, 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 
30-06-2014 σύμφωνα με την αριθμ. 4530/11/18-04-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 
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6. Με την αριθμ. Φ. 18155/2017/0020758/31-10-2017 
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 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 16-06-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΑΛΑΡΗ 
(όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΣΤΑΜΑΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-01-1996, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, 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 30-06-2014 
σύμφωνα με την αριθμ. 7507/78/01-06-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

7. Με την αριθμ. Φ. 18149/2017/0020697/31-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής, 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 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 16-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΛΟΓΚΟΥ (όνομα) TEA 
(πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
02-12-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, 
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 παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την 
αριθμ. 18065/23/11-02-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ 

Ι

(3)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ. 2924/2017/0004208/02-11-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
31-05-2012 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΜΠΟΥΣΙ (BUSHI) ΣΟΚΟΛ (SOKOL) ον. πατρός 
ΜΠΟΥΓΙΑΡ (BUJAR), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 498779, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-04-1989 και κατοικεί 
στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ.

2. Με την Φ. 11293/2017/0013880/02-11-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
25-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΣΙΑΝΟΣ (SHANO) ΟΡΕΣΤΗΣ (ORESTI) ον. πατρός 
ΘΟΔΩΡΗΣ (THODHORI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 386526, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-07-1954 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.

3. Με την Φ. 14939/2017/0017538/02-11-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
22-12-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΓΚΟΤΣΗ (GOCI) ΝΤΟΡΙΝΑ (DORINA) ον. πατρός 
ΔΗΜΗΤΡΗ (DHIMITRI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 500464, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-07-1982 και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ 

Ι

   (4)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την Φ. 6689/2016/0008669/27-09-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
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 22-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΝΙΣ (επώνυμο) ΤΣΑΝΑΚΟΥ 
(πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
29-03-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξα-
κολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο 
πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 22-12-2002 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΑΚΟΥ (CANAKU)
(κύριο όνομα) ΦΑΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΑΚΟΥ (CANAKU)
(κύριο όνομα) ΕΛΙΖΑΜΠΕΤΑ (ELIZABETA).
2. Με την Φ. 6690/2016/0008670/27-09-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
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 22-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΣΕΡΙΦ (επώνυμο) ΤΣΑΝΑΚΟΥ 
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(πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
20-02-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξα-
κολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο 
πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 22-12-2002 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΑΚΟΥ (CANAKU)
(κύριο όνομα) ΦΑΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΑΚΟΥ (CANAKU)
(κύριο όνομα) ΕΛΙΖΑΜΠΕΤΑ (ELIZABETA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

Ι

      (5)

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την Φ. 6663/2016/0008591/27-09-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
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 20-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΝΤΙΣ (επώνυμο) ΧΑΣΙ 
(πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
13-05-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 19-09-2001 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΣΙ (HASI)
(κύριο όνομα) ΣΠΕΤΙΜ (SHPETIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΣΙ (HASI)
(κύριο όνομα) ΦΑΤΜΙΡΑ (FATMIRA).
2. Με την Φ. 6664/2016/0008592/27-09-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
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 20-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (επώνυμο) ΧΑΣΙ 
(πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
14-05-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 19-09-2001 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΣΙ (HASI)
(κύριο όνομα) ΣΠΕΤΙΜ (SHPETIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΣΙ (HASI)
(κύριο όνομα) ΦΑΤΜΙΡΑ (FATMIRA).

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊστάμενη Διεύθυνσης 

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

Ι

    (6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την Φ. 6736/2017/0000314/27-09-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
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 
24-01-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (επώνυμο) ΒΛΑΧΟΥ (πα-
τρώνυμο) ΒΑΓΓΙΟΥΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
20-02-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 06-08-2001 και 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΛΑΧΟΥ (VLLAHU)
(κύριο όνομα) ΒΑΓΓΙΟΥΣ (VANGJUSH).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΛΑΧΟΥ (VLLAHU)
(κύριο όνομα) ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ (KLODIANA).
2. Με την Φ. 6737/2017/0000315/27-09-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
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 
24-01-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΜΠΑΝΑ (επώνυμο) ΒΛΑΧΟΥ (πα-
τρώνυμο) ΒΑΓΓΙΟΥΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
06-02-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 06-08-2001 και 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΛΑΧΟΥ (VLLAHU)
(κύριο όνομα) ΒΑΓΓΙΟΥΣ (VANGJUSH).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΛΑΧΟΥ (VLLAHU)
(κύριο όνομα) ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ (KLODIANA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
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(7)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

  Με την Φ. 6657/2017/0004391/27-10-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
19-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδα-
πού υπό στοιχεία: ΜΕΛΑΣΙ (MELASI) EΛTON (ELTON) 
ov. πατρός ΜΠΑΡΔΥΛ (BARDHYL), κατόχου του Ει-
δικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α 483098, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
06-01-1984 και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

Ι

(8)

      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση 

τα άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

1.  Με την Φ. 3268/2016/0006449/02-11-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 
30-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλι-
κης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΑ (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (πα-
τρώνυμο) ΑΒΝΤΥΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
28-05-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, 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 
18-12-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟ-
ΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA)
(κύριο όνομα) ΑΒΝΤΥΛ (AVDYL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA)
(κύριο όνομα) ΦΑΤΜΠΑΡΔΑ (FATBARDHA).
2. Με την Φ. 3284/2016/0006581/02-11-2017 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 
06-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλι-
κης με στοιχεία (όνομα) ΜΠΡΙΚΕΝΑ (επώνυμο) ΣΟΥΛΑ 

(πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 04-08-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΤΕΜΠΩΝ , 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 
24-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟ-
ΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑ (SULA)
(κύριο όνομα) ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑ (SULA)
(κύριο όνομα) ΠΡΑΝΒΕΡΑ (PRANVERA).
3. Με την Φ. 3285/2016/0006582/02-11-2017 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 
06-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΟΛΙΓΚΕΡΣ (επώνυμο) ΣΟΥΛΑ 
(πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 19-11-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΤΕΜΠΩΝ , 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
24-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟ-
ΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑ (SULA)
(κύριο όνομα) ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑ (SULA)
(κύριο όνομα) ΠΡΑΝΒΕΡΑ (PRANVERA).
4. Με την Φ. 3242/2016/0006196/02-11-2017 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 
16-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλι-
κης με στοιχεία (όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (επώνυμο) ΣΑΡΡΑ 
(πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 07-02-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 
27-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟ-
ΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΡΡΑ (SHARRA)
(κύριο όνομα) ΑΓΚΙΜ (AGIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΡΡΑ (SHARRA)
(κύριο όνομα) ΣΚΙΠΟΝΙΑ (SHQIPONJE).
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5. Με την Φ. 1572/2016/0006915/02-11-2017 απόφα-
ση 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 30-12-2016 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοι-
χεία (όνομα) ΙΡΙΝΑ (επώνυμο) ΤΖΟΓΚΟΥ (πατρώνυμο)
ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-10-2010, 
και κατοικεί στο Δήμο ΤΥΡΝΑΒΟΥ, 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 19-12-2002 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΟΓΚΟΥ (XHOGU)
(κύριο όνομα) ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΟΓΚΟΥ (XHOGU)
(κύριο όνομα) ΜΕΡΟΥΣΕ (MERUSHE).
6. Με την Φ. 3240/2016/0006178/02-11-2017 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 15-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΟΝΙΑ (επώνυμο) 
ΤΖΙΚΑ (πατρώνυμο) ΓΚΡΑΜΟΖ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 26-07-2005, και κατοικεί στο Δήμο  ΑΓΙΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
06-12-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΙΚΑ (XHIKA)
(κύριο όνομα) ΓΚΡΑΜΟΖ (GRAMOZ).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΤΖΙΚΑ (XHIKA)
(κύριο όνομα) ΕΡΑΝΤΑ (ERANDA).
7. Με την Φ. 3237/2016/0006153/02-11-2017 απόφα-

ση 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 14-11-2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΝΤΑΝΙΕΛ (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-12-2010, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 06-11-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (MUCA)
(κύριο όνομα) ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (MUCA)
(κύριο όνομα) ΚΡΕΣΙΝΤΑ (KRESIDA).

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

(9)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

1.  Με την αριθμ. Φ. 2870/2017/0001032/02-11-2017 
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 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – 
ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 12-05-2016 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΣΚΕΜΠΗ (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-03-1996, και κατοικεί 
στο Δήμο ΤΥΡΝΑΒΟΥ, 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 
αριθμ. 13083 /22-12-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

2. Με την αριθμ. Φ. 3035/2017/0003611/02-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 01-09-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΟΥΡΡΑ (όνο-
μα) ΛΕΟΝΟΡΑ (πατρώνυμο) ΙΜΠΡΑΧΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-01-1997, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΙΛΕΛΕΡ, 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 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθμ. 9500 / 31-08-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

3. Με την αριθμ. Φ. 3131/2017/0003613/02-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 03-10-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΡΝΤΙ-
ΤΑ (όνομα) ΕΡΙΟΝ (πατρώνυμο) ΕΝΒΕΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-04-1996, και κατοικεί στο Δήμο 
ΦΑΡΣΑΛΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
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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 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθμ. 9554 / 02-09-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

4. Με την αριθμ. Φ. 3222/2017/0003830/02-11-2017 
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 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του  άρθρου 1Β 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 31-10-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΤΣΟΥ 
(όνομα) ΓΙΟΥΤΖΙΝΑ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΑΚΗ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-05-1983, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 30-06-2002 
σύμφωνα με την αριθμ. 12393 / 21-10-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας .

5. Με την αριθμ. Φ. 3225/2017/0003607/02-11-2017 
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 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – 
ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 09-11-2016 δήλωση -
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΕΜΑ (όνομα) ΜΑΡΙΝΕΛΑ (πατρώνυμο) ΣΟΒΡΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-02-1996, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΓΙΑΣ, 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 
30-06-2014 σύμφωνα με την αριθμ. 12880 / 03-11-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας .

6. Με την αριθμ. Φ. 1356/2017/0003609/02-11-2017 
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 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 
217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 12-12-2016 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΤΣΑΡΑΠΟΥΛΙ (όνομα) ΜΑΤΙΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΧΑΛΙΤ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-11-1988, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΤΥΡΝΑΒΟΥ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής 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 30-06-2008 σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 
406/07-12-2016 βεβαίωση του Γυμνασίου Αμπελώνα και 
το αριθμ. πρωτ. 889/22-11-2016 πιστοποιητικό 3ετούς 
επιτυχούς παρακολούθησης της Επαγγελματικής Σχο-
λής Μαθητείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ 
Λάρισας.

7. Με την αριθμ. Φ. 3234/2017/0003615/02-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 10-11-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΝΤΑΝΙ (όνομα) ΕΛΙΟΝΑ (πατρώνυμο) ΦΡΑΝ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-08-1998, και κατοικεί στο 
Δήμο ΤΕΜΠΩΝ , για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 
21/10-08-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

  ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(10)
   Στην αριθμ. Φ. 206356/2017/0030599/19.10.2017 από-

φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 3846/τ.Β΄/2.11.2017, στη σελίδα 46703, στη β΄ 
στήλη, στον 17ο στίχο, διορθώνεται:

το εσφαλμένο:
«… ΜΑΙΡΗ ΕΣΓΕΡ .....»
στο ορθό:
«… ΜΑΙΡΗ ΕΣΤΕΡ .....»

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

Ι

(11)
    Στην αριθμ. πρωτ. Φ. 134648/2017/0004268/

14-03-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 965/22-03-2017 (τ.Β΄)   , διορθώ-
νεται  το επώνυμο:

από το λανθασμένο :
«ΑΜΠΝΤΕΛ-ΣΑΧΙΝΤ»,
στο ορθό :
«ΑΜΠΝΤΕΛ ΣΑΧΙΝΤ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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