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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1.- Με την αριθμ. Φ.201214/2016/0011018/23-02-2018
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά την από 08-12-2015 έκθεση του Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από
08-12-2015 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΡΟΥΤΣΗΣ Όνομα ΓΙΟΥΛΙΑΝ Όν. πατρός ΓΕΡΑΣΙΜΟ, γεν. 25-04-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
2.- Με την Φ.202882/2016/0025431/23-02-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 01-12-2015 έκθεση του Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από
01-12-2015 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία :
Επώνυμο ΓΚΙΟΝΗ Όνομα ΝΤΡΙΤΑΝ Όν. πατρός ΣΠΥΡΟ,
γεν. 18-01-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
3.- Με την αριθμ. Φ.202060/2017/0033722/23-02-2018
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
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φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 01-12-2015 έκθεση
του Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας
της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 01-12-2015
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΙΟΝΗ Όνομα ΚΡΙΣΤΙ Όν. πατρός ΝΤΡΙΤΑΝ,
γεν. 10-07-1996 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
4.- Με την αριθμ. Φ.204454/2017/0036867/23-02-2018
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά την από 16-09-2016 έκθεση του Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στα στην ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, γίνεται δεκτή η
από 19-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Όνομα ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ
Όν. πατρός ΝΤΕΝΙΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ, γεν. 15-02-1973 στις ΗΝ.
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
5.- Με την αριθμ. Φ.201226/2016/0011030/23-02-2018
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά την από 15-12-2015 έκθεση
του Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας
της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 15-12-2015
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΟΝΙΑΚΟΥ Όνομα ΜΑΡΙΑΝΝΑ Όν. πατρός
ΜΑΝΟΛΗΣ, γεν. 09-06-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
6.- Με την αριθμ. Φ.201217/2016/0013657/23-02-2018
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά την από 10-12-2015 έκθεση
του Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας
της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 10-12-2015
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αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΕΡΓΚΗ Όνομα ΜΕΡΙΤΙΟΝ Όν. πατρός ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ, γεν. 30-08-1988 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
7.- Με την αριθμ. Φ.200796/2016/0013783/23-02-2018
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά την από 12-10-2015 έκθεση του Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας
της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 12-10-2015
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΣΙΟΥΝΤΡΗ Όνομα ΟΛΓΑ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ, γεν. 16-07-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
8.- Με την αριθμ. Φ.200576/2016/0005400/23-02-2018
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 21-10-2015 έκθεση της Διευθύνουσας το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από
21-10-2015 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΕΡΓΚΗ Όνομα ΟΛΓΑ Όν. πατρός ΣΤΑΥΡΟΣ,
γεν. 31-03-1960 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
9.- Με την αριθμ. Φ.199957/2016/0030861/23-02-2018
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 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'), του άρθρου 22 παρ. 1
του ν. 3838/2010 και μετά την από 09-06-2015 έκθεση
του Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας
της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 09-06-2015
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΘΑΝΑΣΗ Όνομα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Όν. πατρός
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, γεν. 02-11-1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
10.- Με την αριθμ. Φ.202149/2016/0019901/23-02-2018
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά την από 17-12-2015 έκθεση
του Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας
της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 17-12-2015
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΣΕΣΗ Όνομα ΕΡΒΕΛΙΝΑ Όν. πατρός ΡΑΜΑΖΑΝ, γεν. 03-04-1990 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
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(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθμ. Φ.18990/2018/0002126/20-02-2018
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 04-08-2016 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ
(όνομα) ΤΖΟΒΑΝΑ (πατρώνυμο) ΓΚΙΟΝ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-12-1996, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΑΛΛΗΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. 8162/13/
08-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την αριθμ. Φ.18992/2018/0002129/20-02-2018
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') γίνεται
αποδεκτή η από 04-08-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΑΣΙΟΥ (όνομα)
ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ (πατρώνυμο) ΠΑΝΤΕΛΗ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-08-1991, και κατοικεί στο Δήμο ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010
σύμφωνα με την αριθ. 9960/11/05-07-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την αριθμ. Φ.19024/2018/0002059/20-02-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από
10-08-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (όνομα) ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
16-12-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με
την αριθ. 11008/46/26-07-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
4. Με την αριθμ. Φ.19027/2018/0001210/20-02-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από
10-08-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΚΑ (όνομα) ΕΛΕΝΗ (πατρώνυμο) ΛΕΟΝΑΤ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-09-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. 9908/57/
05-07-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθμ. Φ.37249/2018/0002748/20-02-2018
απόφαση 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 07-03-2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΕΝΤΙΣΟΝ
(επώνυμο) ΝΟΥΡΤΣΕΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΡΓΚΙ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-03-2004, και κατοικεί
στο Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ), 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 02-08-2002 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΟΥΡΤΣΕΛΛΑΡΙ (NURCELLARI)
(κύριο όνομα) ΓΚΕΡΓΚΙ (GJERGJI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΟΥΡΤΣΕΛΛΑΡΙ (NURCELLARI)
(κύριο όνομα) ΣΑΜΙΓΕ (SAMIJE).
2. Με την αριθμ. Φ.37250/2018/0002749/20-02-2018
απόφαση 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 ΙΑ του Κώδικα
ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 07-03-2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΡΤΖΙΝΑ
(επώνυμο) ΝΟΥΡΤΣΕΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΡΓΚΙ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-10-2008, και κατοικεί
στο Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ), για την απόκτηση της
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ελληνικής ιθαγένειας, λόγω που ότι ενεγράφη στην Α'
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 02-08-2002 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΟΥΡΤΣΕΛΛΑΡΙ (NURCELLARI)
(κύριο όνομα) ΓΚΕΡΓΚΙ (GJERGJI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΟΥΡΤΣΕΛΛΑΡΙ (NURCELLARI)
(κύριο όνομα) ΣΑΜΙΓΕ (SAMIJE).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
του Τμήματος Ιθαγένειας
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθμ. Φ.3577/2018/0000279/20-02-2018
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 02-02-2017 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΚΛΑΡΑ (επώνυμο) ΡΟΥΤΣΙ (πατρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-07-2002, και κατοικεί
στο Δήμο ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, 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 15-12-2000 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΥΤΣΙ (RUCI) (κύριο όνομα)
ΚΟΥΪΤΙΜ (KUJTIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΥΤΣΙ (RUCI) (κύριο όνομα) ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA).
2. Με την αριθμ. Φ.3647/2018/0000301/20-02-2018
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 23-02-2017 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΦΙΟΝΑ (επώνυμο) ΚΟΤΟΡΡΙ (πατρώνυμο) ΦΙΛΛΙΟΝ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-05-2005, και κατοικεί
στο Δήμο ΣΚΥΡΟΥ, 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 νόμι-
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μα στη χώρα από 01-07-2004 και ο πατέρας της κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΤΟΡΡΙ (KOTORRI) (κύριο όνομα) ΦΙΛΛΙΟΝ (FILLJON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΤΟΡΡΙ (KOTORRI) (κύριο όνομα)
ΑΛΜΠΑΝΑ (ALBANA).
3. Με την αριθμ. Φ.3648/2017/0004033/20-02-2018
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 23-02-2017 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΛΟΥΪΖΑ (επώνυμο) ΝΤΡΕΤΣΑ (πατρώνυμο) ΒΑΛΕΝΤΙΝ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-01-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 07-03-2004 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΤΣΑ (NDRECA) (κύριο όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝ (VALENDIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΤΣΑ (NDRECA) (κύριο όνομα)
ΜΙΜΟΖΑ (ΜΙΜΟΖΑ).
4. Με την αριθμ. Φ.3651/2017/0000675/20-02-2018 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 24-02-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΚΡΕΤΑ (επώνυμο)
ΣΙΜΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
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ΔΑ την 07-03-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ,
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 13-07-2001
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΜΑΚΟΥ (SIMAKU) (κύριο όνομα) ΝΙΚΟ (ΝΙΚΟ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΜΑΚΟΥ (SIMAKU) (κύριο όνομα) ΕΝΚΛΕΒΑ (ENKLEVA).
5. Με την αριθμ. Φ.3682/2017/0000833/20-02-2018
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 08-03-2017
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία
(όνομα) ΣΤΕΛΑ (επώνυμο) ΙΣΜΑΪΛΑΝΙ (πατρώνυμο)
ΒΑΛΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-11-2010,
και κατοικεί στο Δήμο ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, 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
07-07-2000 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΣΜΑΪΛΑΝΙ (ISMAILANJI) (κύριο
όνομα) ΒΑΛΜΙΡ (VALMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΙΣΜΑΪΛΑΝΙ (ISMAILANJI) (κύριο
όνομα) ΑΝΙΛΑ (ANILA).
Ο Συντονιστής
Αποκεντ,ωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
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