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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών

  1.- Με την Φ.204134/2017/0033574/10-11-2017 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 10/10-03-2016 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της Α.Δ. 
Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 22-08-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο: ΜΠΟΜΠΟΚ Όνομα ΕΛΕΝΑ Όν. πατρός ΓΚΕ-
ΟΡΓΚΕ, γεν. 04-09-1990 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.209242/2017/0031030/10-11-2017 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 18/29-08-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται 

δεκτή η από 14-08-2014 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο: ΜΠΑΛΑΜΠΑΝ Όνομα ΡΟΥΣΛΑΝΑ Όν. πα-
τρός ΜΥΡΩΝ, γεν. 01-02-1974 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.143782/2017/0018002/10-11-2017 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. Το υπ' αριθ. 
10/27-06-2017 πρακτικό της Α Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης του Υπουργείου Εσωτερικών πρακτικό της Επι-
τροπής Πολιτογράφησης που λειτουργεί στο Υπουργείο 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 09-07-2008 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο: ΦΕΝΤΟΤΟΒΑ Όνομα ΓΚΑΛΙΝΑ Όν. πατρός 
ΓΙΟΥΡΙ, γεν. 22-10-1968 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.196804/2017/0029276/10-11-2017 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 01/07-01-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
26-11-2012 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο: ΧΑΜΠΙΛΑΪ Όνομα ΛΕΚΑ Όν. πατρός ΛΑΒ-
ΝΤΟΣ, γεν. 10-12-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

   I

(2)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας

  Με την αριθμ. Φ.22605/2017/0021097/03-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γί-
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νεται δεκτό το από 26-05-2017 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΧΑΤΖΗΣ (όνομα) ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΣ (πατρώνυμο) ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-12-2015, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν.3284/2004.

  Με εντολή 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Δοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

 I

(3)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την αριθμ. Φ.1596/2016/0001570/03-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 08-06-2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία: (όνομα) 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΜΙΧΑΛΙ (πατρώνυμο) ΦΡΕ-
ΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-11-2004, και 
κατοικεί στο Δήμο ΔΟΜΟΚΟΥ, 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 01-07-2003 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΧΑΛΙ (MIHALI) (κύριο όνομα) 

ΦΡΕΝΤΙ (FREDI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΧΑΛΙ (MIHALI) (κύριο όνομα) 

ΕΛΟΝΑ (ELONA).
2. Με την αριθμ.Φ.1597/2016/0001571/03-11-2017 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 08-06-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία: (όνομα) ΠΑΥΛΟ 
(επώνυμο) ΜΙΧΑΛΙ (πατρώνυμο) ΦΡΕΝΤΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-08-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΟΜΟΚΟΥ, 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 κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΧΑΛΙ (MIHALI) (κύριο όνομα) 

ΦΡΕΝΤΙ (FREDI). 
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΧΑΛΙ (MIHALI) (κύριο όνομα) 

ΕΛΟΝΑ (ELONA).

3.  Με την Φ.1718/2016/0002458/03-11-2017 απόφα-
ση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - 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 11-10-2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (επώνυμο) ΚΟΝΙΝΙ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-09-2003, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΛΟΚΡΩΝ, 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 της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 27-11-2000 και κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

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

ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΝΙΝΙ (ΚΟΝΙΝΙ) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΛΙΡΑ (EDLIRA).
4. Με την αριθμ. Φ.1841/2017/0000158/03-11-2017 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 24-01-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία: (όνομα) 
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (επώνυμο) ΑΛΛΑ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-02-2008, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΣΤΥΛΙΔΑΣ, 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 της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 21-02-2004 και κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΛΑ (ALLA) (κύριο όνομα) ΝΤΡΙ-

ΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΛΑ (ALLA) (κύριο όνομα) ΑΛ-

ΜΠΑΝΑ (ALBANA).
5. Με την Φ. 1751/2016/0002687/03-11-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας -Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 02-11-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία: (όνομα) ΑΜΑΝΠΡΙΤ 
(επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (πατρώνυμο) ΤΖΑΓΚΒΑΝΤ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-11-2006, και κατοικεί στο 
Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 01-07-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) (κύριο όνομα) 

ΤΖΑΓΚΒΑΝΤ (JAGWANT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα) ΜΑ-

ΝΤΙΠ (MANDEEP).
6. Με την Φ. 1752/2016/0002689/03-11-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας -Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 02-11-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία: (όνομα) ΧΑΡΖΟΤ (επώ-
νυμο) ΣΙΝΓΚ (πατρώνυμο) ΤΖΑΓΚΒΑΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-03-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΜΙΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 01-07-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) (κύριο όνομα) 

ΤΖΑΓΚΒΑΝΤ (JAGWANT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα) ΜΑ-

ΝΤΙΠ (MANDEEP).
7. Με την Φ. 1722/2016/0002483/03-11-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας -Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 12-10-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΜΙΛΙΝΑ 
(επώνυμο) ΚΑΡΑΗ (πατρώνυμο) ΚΑΣΤΡΙΟΤ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-07-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΜΙΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 05-02-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ 
ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΗ (KARAJ) (κύριο όνομα) 

ΚΑΣΤΡΙΟΤ (KASTRIOT)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΗ (KARAJ) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΡΙΝΑ (DORINA)
8. Με την αριθμ. Φ.1840/2017/0000157/03-11-2017 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 24-01-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία: (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝ 
(επώνυμο) ΑΛΛΑ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-11-2005, και κατοικεί στο Δήμο 

ΣΤΥΛΙΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 21-02-2004 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΛΑ (ALLA) (κύριο όνομα) ΝΤΡΙ-

ΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΛΑ (ALLA) (κύριο όνομα) ΑΛ-

ΜΠΑΝΑ (ALBANA).
9. Με την αριθμ. Φ. 1846/2017/0000214/03-11-2017 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - 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 30-01-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία: (όνομα) 
ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΦΕΡΧΑΤΙ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-11-2007, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΛΟΚΡΩΝ, 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 διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 20-01-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΕΡΧΑΤΙ (FERHATI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΕΡΤ (ALBERT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΕΡΧΑΤΙ (FERHATI) (κύριο όνομα) 

ΣΠΡΕΣΑ (SHPRESA).
10. Με την Φ. 1772/2016/0002823/03-11-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας -Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 15-11-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΧΡΗΣΤΟΣ 
(επώνυμο) ΜΠΙΝΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-12-2002 και κατοικεί στο 
Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 28-09-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΙΝΑΚΟΥ (BINAKU) (κύριο όνο-

μα) ΓΚΕΖΙΜ (GEZIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΙΝΑΚΟΥ (BINAKU) (κύριο όνο-

μα) ΛΟΥΛΑ (LULA).

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
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(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την αριθ. Φ.7168/2017/0004021/13-11-2017 
απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδε-
κτή η από 01-06-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΓΚΑΜΙΣΕΒΑ (όνομα) ΣΝΕΖΑΝΑ (πατρώνυμο) ΣΠΑΣ, που 
γεννήθηκε στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ την 13-05-1999, και κατοικεί 
στο Δήμο ΒΙΑΝΝΟΥ, 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 30-06-2014 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.20.4/4221 /25-04-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης.

2. Με την αριθ. Φ.7203/2017/0004170/13-11-2017 
απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
06-07-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΜΑΪ (όνομα) 
ΚΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-11-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΓΟΡΤΥ-
ΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα την 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/7147/
30-06-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης .

3. Με την αριθ. Φ.7204/2017/0004172/13-11-2017 
απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Κρήτης, 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 06-07-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΜΑΛΙ (όνομα) 
ΑΡΜΑΝΤΑ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-01-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΧΕΡ-
ΣΟΝΗΣΟΥ, 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 αριθ. 3572/51 / 16-03-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής .

4. Με την αριθ. Φ.7206/2017/0004168/13-11-2017 
απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Κρήτης, 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 06-07-2017 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΟΝΤΟΜΠΑΣΙ 
(όνομα) ΤΖΕΝΣΑ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-11-1990, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΙΑΝΝΟΥ, 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 30-06-2011 
σύμφωνα με την αριθ. 8664 / 30-05-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής .

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την αριθ. Φ.7216/2017/0004156/13-11-2017 
απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Κρήτης, 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΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 12-07-2017 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλoδαπήg με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΙΡΟΝΕΝ-
ΚΟ (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, που 
γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 18-07-1995, και κατοικεί 
στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 
30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/7526 / 07-07-
2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

2. Με την αριθ. Φ.7219/2017/0004158/13-11-2017 
απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Κρήτης, 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 12-07-2017 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥ-
ΚΑ (όνομα) ΑΝΙΣΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-06-1994, και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυ-
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χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 22-02-2011 σύμφωνα με την αριθ. 
Φ.20.4/7532/07-07-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κρήτης.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

 Ι

(6)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την αριθ. Φ.7164/2017/0004031/13-11-2017 
απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Κρήτης, 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 31-
05-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΪΤΑΪ (όνομα) 
ΙΓΚΛΙ (πατρώνυμο) ΝΤΕΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 08-07-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΧΑ-
ΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.20.4/5654 / 16-05-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης .

2. Με την αριθ. Φ.7232/2017/0004249/13-11-2017 
απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 20-07-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΛΙΛΑΪ 
(όνομα) ΝΤΕΣΑΡΑ (πατρώνυμο) ΓΙΟΣΙΦ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-07-1997, και κατοικεί στο Δήμο 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/7783/
14-07-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρή-
της .

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την αριθμ. Φ.7039/2017/0001889/26-09-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 13-12-2016 αίτημα 
της (επώνυμο) ΟΒΣΟΓΙΑΝ (όνομα) ΜΑΡΙΝΑ (πατρώνυμο) 
ΧΡΗΣΤΟ, που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 16-10-1983, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ.α' του ν.δ.3370/1955.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

 Ι

(8)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την αριθ. Φ.20148/2017/0002107/03-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 11-09-2017 δήλωση -αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΜΑΪ 
(όνομα) ΑΡΙΕΛΣ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-11-1998, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρω-
ση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.1/7007 / 
17-08-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυ-
τικής Ελλάδας.

2. Με την αριθ. Φ.20146/2017/0002583/03-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 05-09-2017 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΣ-
ΚΑ (όνομα) ΡΟΝΑΛΝΤΟ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΑΚ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-09-1997, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ, 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 εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την 
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αριθ. Φ.53.1/7109 / 01-08-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

3. Με την αριθ. Φ.20184/2017/0002580/03-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 28-09-2017 δήλωση -αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΣΟΥΛΑ (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΓΚΡΑ-
ΜΟΖ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-09-1997, 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ, 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 30-06-2012 σύμφωνα με 
την αριθ. Φ.53.1/8830/11-09-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας .

4. Με την αριθ. Φ.20186/2017/0002578/03-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 28-09-2017 δήλωση -
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη 
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΙΚΟ (όνομα) ΦΩΤΗ (πατρώνυμο) 
ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-06-1997, 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα 
με την αριθ. Φ.53.1/8066 / 06-09-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και εγκρίθηκε 
ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΦΩΤΗ 
ΤΣΙΚΟ σε ΦΩΤΗΣ ΤΣΙΚΟ.

5. Με την αριθ. Φ.20159/2017/0002214/03-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 18-09-2017 δήλωση -αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΤΣΙ 
(όνομα) ΤΖΟΥΑΝΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-05-1999, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, (Δημοτική Κοινότητα Αμφιλοχίας ) 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 30-06-2017 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.53.1/7778 / 17-08-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας .

6. Με την αριθ. Φ.20155/2017/0002128/03-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 13-09-2017 δήλωση -αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΛΟΥΣΑΪ 
(όνομα) ΚΛΕΑ (πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-04-1998, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ, (Δημοτική Κοινότητα ΑΓΡΙΝΙΟΥ) για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει 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 30-06-2017 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.53.1/6638 /19-07-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας .

  Με εντολή  Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(9)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την Φ.20185/2017/0002320/03-11-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 
1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 
3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 28-
09-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞ (επώνυμο) ΣΟΥΛΑ (πατρώνυμο) 
ΓΚΡΑΜΟΖ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-05-2002, 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ, (Τοπική Κοινότητα ΝΕ-
ΑΠΟΛΗΣ ) 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 15-03-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑ (SULA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΡΑΜΟΖ (GRAMOZ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑ (SULA) (κύριο όνομα) ΛΙ-

ΝΤΙΤΑ (LINDITA).
2. Με την Φ.20187/2017/0002330/03-11-2017 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 29-
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09-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΠΑΜΕΛΑ (επώνυμο) ΤΟΜΟΡΡΙ (πα-
τρώνυμο) ΕΜΙΛΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
01-10-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, (Δη-
μοτική Κοινότητα ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ) 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 21-12-2000 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) TOMOPPI (TOMORRI) (κύριο όνο-

μα) ΕΜΙΛΙΑΝ (EMILJAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) TOMOPPI (TOMORRI) (κύριο όνο-

μα) ΛΑΟΡΑ (LAORA).
3. Με την Φ.20198/2017/0002445/03-11-2017 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε 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 Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
10-10-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΣΕΜΠΙΑΝΑ (επώνυμο) ΚΟΛΑ (πα-
τρώνυμο) ΣΤΕΦΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
11-05-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, (ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) 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 20-07-2001 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα) ΣΤΕ-

ΦΑΝ (STEFAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα) ΒΙΟΛ-

ΛΤΣΑ (VJOLLCA)
4. Με την Φ.20199/2017/0002446/03-11-2017 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
10-10-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΙΟΛ (επώνυμο) ΚΟΛΑ (πα-
τρώνυμο) ΣΤΕΦΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
15-03-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, (ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) 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 20-07-2001 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα) ΣΤΕ-

ΦΑΝ (STEFAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα) ΒΙΟΛ-

ΛΤΣΑ (VJOLLCA).

5. Με την Φ.20203/2017/0002474/03-11-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε 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 
13-10-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΚΕΪΣΙ (επώνυμο) ΧΑΡΙΖΙ (πατρώνυμο) 
ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-08-2006, 
και κατοικεί στο Δήμο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟ-
ΤΗΤΑ ΑΣΤΑΚΟΥ) 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 20-06-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΡΙΖΙ (HARIZI) (κύριο όνομα) 

ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΡΙΖΙ (HARIZI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΡΙΚΕΝΑ (BRIKENA).
6. Με την Φ.20213/2017/0002531/03-11-2017 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε 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 
20-10-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΛΕΟΝΟΡΑ (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (πα-
τρώνυμο) ΜΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
20-11-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, (Δημο-
τική Κοινότητα Ναυπάκτου) 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 της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 29-07-2002 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA) (κύριο όνομα) 

ΜΙΡΙΑΝ (MIRJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA) (κύριο όνομα) 

ΛΙΛΙΑΝΑ (LILJANA).
7. Με την Φ.20212/2017/0002530/03-11-2017 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 20-
10-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΒΑΝΕΣΑ (επώνυμο) ΤΣΕΠΕΛΕ (πατρώ-
νυμο) ΜΠΛΕΝΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
22-08-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, 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 
16-08-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΠΕΛΕ (CEPELE) (κύριο όνο-

μα) ΜΠΛΕΝΤΑΡ (BLEDAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΠΕΛΕ (CEPELE) (κύριο όνομα) 

ΕΝΕΪΝΤΑ (ENEIDA).
8. Με την Φ.20211/2017/0002524/03-11-2017 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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-
10-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΛΙΤΣΙ (πατρώνυμο) 
ΣΠΑΡΤΑΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-05-2006, 
και κατοικεί στο Δήμο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, (Δημοτική Κοινότη-
τα ΑΣΤΑΚΟΥ ) 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, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 30-11-2000 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΙΤΣΙ (LICI) (κύριο όνομα) 

ΣΠΑΡΤΑΚ (SPARTAK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΙΤΣΙ (LICI) (κύριο όνομα) ΔΟΥ-

ΡΑΤΑ (DHURATA).
9. Με την Φ.20215/2017/0002533/03-11-2017 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 20-
10-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΕΡΒΙΣ (επώνυμο) ΤΑΦΑΝΙ (πατρώνυμο) 
ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-03-2010, 
και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, 
(Τοπική Κοινότητα ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ) 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 09-07-2001 και ο 
πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΦΑΝΙ (TAFANI) (κύριο όνομα) 

ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΦΑΝΙ (TAFANI) (κύριο όνομα) 

ΦΛΛΕΝΞΑ (FLLENXA).
10. Με την Φ.20206/2017/0002498/03-11-2017 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε 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 
17-10-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΧΑΡΠΡΙΤ (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (πατρώ-
νυμο) ΣΟΥΚΓΟΥΙΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 09-12-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, (Δημοτική Κοινότητα ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ) 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 
07-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) (κύριο όνομα) 

ΣΟΥΚΓΟΥΙΝΤΕΡ (SUKHWINDER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα) 

ΤΖΑΓΚΝΤΙΠ (JAGDIP).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02040862311170008*


		2017-11-24T12:25:03+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




