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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)

  Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών .

 1. Με την Φ.207458/2017/0015484/23-02-2018 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 ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 18-03-2010 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΥΡΛΑΡΗΣ Όνομα ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Όν. πα-
τρός ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, γεν. 24-07-1974 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.199066/2017/0038343/23-02-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
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 28-09-2015 έκθε-
ση του Επίτιμου Προξένου της Ελλάδας στη ΒΡΙΣΒΑΝΗ, 
γίνεται δεκτή η από 28-09-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Όνομα ΤΖΙΜ ΝΙΚΟΛΑΣ Όν. 
πατρός ΝΙΚΟΛΑΟΣ, γεν. 04-11-1938 στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.199929/2016/0030839/23-02-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 τροποποίησή τους με τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α'), του άρθρου 22 παρ. 
1 του ν. 3838/2010 και μετά την από 02-06-2015 έκθεση 
του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η 
από 02-06-2015 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΣΤΟΣ Όνομα ΛΑΖΑΡΟΣ Όν. πατρός ΠΕ-
ΤΡΟΣ, γεν. 06-03-1935 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.200008/2017/0031678/23-02-2018 απόφα-
ση 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 16-06-2015 έκθεση του 
Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της 
Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 16-06-2015 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΠΑ Όνομα ΧΕΛΑΝΤΑ Όν. πατρός ΤΖΙΜΟ, 
γεν. 15-04-1991 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.200546/2016/0010850/23-02-2018 απόφα-
ση 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 31-08-2015 έκθεση του 
Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της 
Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 31-08-2015 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: 

Επώνυμο ΑΓΓΕΛΗΣ Όνομα ΠΑΝΤΕΛΗΣ Όν. πατρός 
ΓΙΩΡΓΟ, γεν. 01-04-1961 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
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6. Με την Φ.202954/2016/0025429/23-02-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 
Α'), όπως ισχύουν και μετά την από 16-12-2015 έκθεση 
του Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας 
της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 16-12-2015 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΣΚΕΥΗΣ Όνομα ΣΠΥΡΟΣ Όν. πατρός ΘΟΜΑ, 
γεν. 19-06-1990 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.200799/2016/0013753/23-02-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 
Α'), όπως ισχύουν και μετά την από 28-09-2015 έκθεση 
του Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας 
της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 28-09-2015 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΛΛΟΣΗ Όνομα ΑΝΝΑ Όν. πατρός ΝΑ-
ΟΥΝ, γεν. 10-03-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την Φ.200789/2016/0010466/23-02-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελλη-
νικής 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 ΠΑΠΠΑ Όνομα ΧΡΙΣΤΙΝΑ Όν. πατρός ΑΝΔΡΕ-
ΑΣ, γεν. 29-12-1988 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την Φ.200785/2016/0010456/23-02-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελλη-
νικής 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 του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΠΑΣ Όνομα ΣΠΥΡΟΣ Όν. πατρός ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΟΣ, γεν. 25-07-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την Φ.200795/2016/0010723/23-02-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 
Α'), όπως ισχύουν και μετά την από 23-09-2015 έκθεση 
του Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας 
της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 23-09-2015 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΖΙΑΝΗ Όνομα ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ Όν. πατρός 
ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, γεν. 10-02-1989 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

I

(2)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

   1. Με την Φ.20543/2017/0000174/22-01-2018 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 
26-01-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ (επώνυμο) ΧΑΣΜΠΑΛ-
ΛΑ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 30-05-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 
07-12-1999 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΣΜΠΑΛΛΑ (HASBALLA) (κύριο 

όνομα) ΑΛΦΡΕΤ (ALFRET)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΟΥΚΑ (LUKA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΛΕΡΙΝΑ (BLERINA)
2. Με την Φ.20545/2017/0000177/22-01-2018 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 
26-01-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΣΑΡΑ (επώνυμο) ΧΑΣΜΠΑΛΛΑ (πα-
τρώνυμο) ΑΛΦΡΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
02-03-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 07-12-1999 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΣΜΠΑΛΛΑ (HASBALLA) (κύριο 

όνομα) ΑΛΦΡΕΤ (ALFRET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΟΥΚΑ (LUKA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΛΕΡΙΝΑ (BLERINA).
3. Με την Φ.20617/2017/0000664/22-01-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
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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 
29-03-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΑΝΝΑ (επώνυμο) ΣΑΛΙΑΪ (πατρώνυμο) 
ΓΚΙΟΛΕΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-04-2005, 
και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 01-05-2003 και η μητέρα 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΣΑΛΙΑΪ (SALIAJ) (κύριο όνομα) 

ΓΚΙΟΛΕΚ (GJOLEK)
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΝΤΟΥΡΑΪ (DURAJ) (κύριο όνομα) 

ΦΛΟΡΕΣΑ (FLORESHE)
4. Με την Φ.20463/2016/0002289/22-01-2018 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 14-11-
2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοι-
χεία (όνομα) ΜΑΡΣΕΛΑ (επώνυμο) ΜΑΡΑ (πατρώνυμο) 
ΛΟΥΛΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-06-2003 
και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 26-09-2000 και ο πατέρας της κατέ-
χει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΡΑ (MARA) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΛΕΖΙΜ (LULEZIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΕΚΑ (LEKA) (κύριο όνομα) ΣΑΝΤΑ 

(SANDA)
5. Με την Φ.20462/2016/0002288/22-01-2018 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 
14-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΕΟΡΙΟΛΑ (επώνυμο) ΜΑΡΑ (πατρώ-
νυμο) ΛΟΥΛΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
17-04-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 26-09-2000 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΜΑΡΑ (MARA) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΛΕΖΙΜ (LULEZIM)

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΕΚΑ (LEKA) (κύριο όνομα) ΣΑΝΤΑ 
(SANDA)

6. Με την Φ.20614/2017/0000642/22-01-2018 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 
27-03-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλι-
κης με στοιχεία (όνομα) ΔΙΟΝΥΣΙΑ (επώνυμο) ΤΑΝΕΒΑ 
(πατρώνυμο) ΡΑΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
25-02-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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, 
η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 05-03-2001 
και η μητέρα της κατέχει ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟ-
ΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΤΑΝΕΒ (TANEV) (κύριο όνομα) 

ΡΑΝΤΙ (RADI)
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΤΑΝΕΒΑ (TANEVA) (κύριο όνομα) 

ΤΟΝΤΟΡΚΑ (TODORKA)
7. Με την Φ.20563/2017/0000311/22-01-2018 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 
10-02-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΙΡΙΝΤΟΝΑ (επώνυμο) ΑΓΚΑΛΛΙΟΥ 
(πατρώνυμο) ΤΟΦΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
02-12-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 16-08-2001 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΑΓΚΑΛΛΙΟΥ (AGALLIU) (κύριο 

όνομα) ΤΟΦΙΚ (TOFIK)
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΑΓΚΑΛΛΙΟΥ (AGALLIU) (κύριο 

όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝΑ (ADRIANA)
8. Με την Φ.20530/2017/0000141/22-01-2018 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 
20-01-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΑΟΥΡΕΛ (επώνυμο) ΜΠΕΖΑ-
ΤΙ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 15-01-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
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ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
20-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΜΠΕΖΑΤΙ (BEZATI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΤΙΝ (ALTIN)
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΜΠΕΖΑΤΙ (BEZATI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΟΛΑ (MARJOLA)

   Με Εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διευθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(3)
    Στην υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.208248/2017/0023636/

16-11-2017 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, η 
οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4214/1-12-2017 (τ. Β'), 
διορθώνεται η ημερομηνία γέννησης,

από το εσφαλμένο: «27-01-1967»
στο ορθό: «27-10-1966».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών) 

(4)

     Στην υπ’ αρ. πρωτ. Φ.18154/2016/0019995/27-11-2017 
απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 165/26-01-2018 (τ. Β'),
o Δήμος διαμονής διορθώνεται,

από τον λανθασμένο: "ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ "
στον ορθό: "ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ -ΠΕΥΚΗ".

  (Από την Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής)

Ι

(5)

    Στη διόρθωση σφάλματος της Φ.3775/2017/0002263/
11-11-2017 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 4797/τ.Β΄/29-12-2017 (αρχική δημοσίευση στο ΦΕΚ 
4277/τ.Β΄/07.12.2017), διορθώνεται, η ημερομηνία υπο-
γραφής της απόφασης

από το λανθασμένο: «11-11-2017»
στο ορθό: «10-11-2017».

  (Aπό την Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης)  
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