
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

2 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

3 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.18395/2016/0016019/04-12-2017 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 Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α’), 
γίνεται αποδεκτή η από 30-06-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕ-
ΛΟΣ (επώνυμο) ΓΚΑΡΟΥΛΗ (πατρώνυμο) ΣΩΤΗΡΑΚ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-05-2001, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του δια-
μένει νόμιμα στη χώρα από 09-11-1999 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΑΡΟΥΛΗ (GARULI) (κύριο όνο-

μα) ΣΩΤΗΡΑΚ (SOTIRAQ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΑΡΟΥΛΗ (GARULI) (κύριο όνο-

μα) ΡΟΒΕΝΑ (ROVENA).
2. Με την Φ.18398/2016/0016022/04-12-2017 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 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδε-
κτή η από 30-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (επώνυμο) 
ΓΚΑΡΟΥΛΗ (πατρώνυμο) ΣΩΤΗΡΑΚ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 19-04-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΚΗΦΙ-
ΣΙΑΣ, 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 
09-11-1999 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΑΡΟΥΛΗ (GARULI) (κύριο όνο-

μα) ΣΩΤΗΡΑΚ (SOTIRAQ)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΑΡΟΥΛΗ (GARULI) (κύριο όνο-

μα) ΡΟΒΕΝΑ (ROVENA)
3. Με την Φ.18406/2016/0016036/04-12-2017 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 30-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΑΝΑ (επώνυμο) ΓΙΑΟΥΠΙ 
(πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 05-06-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, 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 11-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΑΟΥΠΙ (JAUPI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ (ADRIATIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΑΟΥΠΙ (JAUPI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΚΕΤΑ (ALKETA).
4. Με την αριθ. Φ.17982/2017/0023158/04-12-2017 

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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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αποδεκτή η από 07-06-2016 δήλωση - αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΚΑ (όνομα) 
ΤΖΕΝΤΙΑΝ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-07-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΠΑ-
ΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 2377/46/21-03-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

I

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.18001/2016/0013954/04-12-2017 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 09-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛΑ (επώνυμο) ΤΟΝΤΡΙ 
(πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 10-08-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΩΡΩΠΟΥ, 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 29-06-2003 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΝΤΡΙ (TODRI) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΝΤΡΙ (TODRI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΑ (ALMA).
2. Με την Φ.18027/2016/0014004/04-12-2017 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 09-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΝΙΣ (επώνυμο) ΜΥΡΤΕΖΑ 
(πατρώνυμο) ΡΑΪΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 08-03-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟ-
ΛΑΡΓΟΥ, 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 22-04-1998 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΥΡΤΕΖΑ (MYRTEZA) (κύριο όνο-

μα) ΡΑΪΜΟΝΤ (RAJMOND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΥΡΤΕΖΑ (MYRTEZA) (κύριο όνο-

μα) ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ (ELISABETA).
3. Με την Φ.18029/2016/0014007/04-12-2017 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 09-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΙΡΙΑΝΑ (επώνυμο) ΜΥΡΤΕΖΑ 
(πατρώνυμο) ΡΑΪΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 20-01-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟ-
ΛΑΡΓΟΥ, 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 22-04-1998 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΥΡΤΕΖΑ (MYRTEZA) (κύριο όνο-

μα) ΡΑΪΜΟΝΤ (RAJMOND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΥΡΤΕΖΑ (MYRTEZA) (κύριο όνο-

μα) ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ (ELISABETA).
4. Με την Φ.18069/2016/0014301/04-12-2017 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 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται απο-
δεκτή η από 13-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΕΑ (επώνυμο) 
ΚΙΟΣΙΑ (πατρώνυμο) ΤΟΜΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 30-05-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΩΡΩΠΟΥ, 
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 
02-11-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΟΣΙΑ (QOSJA) (κύριο όνομα) 

ΤΟΜΟΡ (TOMORR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΣΑ (RRASA) (κύριο όνομα) ΜΑ-

ΡΙΕΤΑ (MARIETA).
5. Με την Φ.16248/2017/0021499/07-11-2017 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από
17-03-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞ (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (πα-
τρώνυμο) ΠΕΤΡΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
10-11-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
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σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 
σύμφωνα με την αριθ. 15619/33 / 17-10-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

I

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την αριθμ. Φ.2451/2017/0002191/29-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 
217/Α’), γίνεται δεκτό το από 06-11-2017 αίτημα του 
πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΝΙΩΠΑΣ 
(όνομα) ΣΩΤΗΡΙΟΣ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-04-2009, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρ-
θρο 2 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διευθύντρια κ.α.α.
Η Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτογράφησης
Κεντρικής Μακεδονίας

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

I

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την Φ.38863/2017/0005790/07-12-2017 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 
25-10-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΕΤΑ (επώνυμο) ΝΑΝΟ (πατρώνυμο) 
ΡΟΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-03-2011 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, 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 08-08-2001 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

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

ΡΟΜΠΕΡΤ (RΟΒΕRΤ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΑΝΟ (ΝΑΝΟ) (κύριο όνομα) ΕΛΙ-

ΣΑΜΠΕΤΑ (ΕLISΑΒΕΤΑ)

2. Με την Φ.38865/2017/0005811/07-12-2017 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 27-10-
2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοι-
χεία (όνομα) ΕΥΤΥΧΙΑ (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (πατρώνυμο) 
ΣΕΛΜΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-12-2003, 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, 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 28-03-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

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

ΣΕΛΜΑΝ (SΕLΜΑΝ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (ΤOSΚΑ) (κύριο όνομα) 

ΜΙΡΕΛΑ (ΜΙRΕLΑ).
3. Με την Φ.38874/2017/0005921/07-12-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, 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 01-11-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΛΟΥΝΑ (επώνυμο) ΓΙΑΝΤΣΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΕΖΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-04-2011, και κατοικεί στο 
Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, 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 28-02-2002  και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΑΝΤΣΑ (JANCA) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΛΕΖΙΜ (LULEΖΙΜ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΑΝΤΣΑ (JANCA) (κύριο όνομα) 

ΑΝΑ (ΑΝΑ).
4. Με την Φ.38879/2017/0005978/07-12-2017 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 
03-11-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΙΝΑ (επώνυμο) ΑΛΙΑΪ (πατρώνυμο) 
ΦΑΤΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-08-2011, 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, 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 14-09-2001 και ο πατέρας της κα-
τέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΙΑΪ (ΑLIAJ) (κύριο όνομα) ΦΑ-

ΤΙΟΝ (FATJON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΙΑΪ (ALIAJ) (κύριο όνομα) ΡΟ-

ΒΕΝΑ (ROVENA).
5. Με την Φ.38884/2017/0006067/07-12-2017 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 
08-11-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΜΟΥΣΚΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΕΛΤΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
17-07-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, για την 

απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 19-06-2003 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΚΑΪ (ΜUSKAJ) (κύριο όνο-

μα) ΕΛΤΟΝ (ΕLΤΟΝ)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΚΑΪ (ΜUSKAJ) (κύριο όνο-

μα) ΜΑΤΙΛΝΤΑ (ΜΑΤΙLDΑ).

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 *02045322112170004*
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