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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας. 

  Με την αριθμ. Φ.24094/2017/0023371/7-2-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
69 παρ. 10 του ν. 2910/2001, (ΦΕΚ 91Α΄), γίνεται δεκτό 
το από 28-08-2017 αίτημα της μητέρας του ανήλικου με 
στοιχεία (επώνυμο) ΡΟΥΤΣΗ (όνομα) ΝΤΟΡΙΑΝ ΜΙΧΑΛΗ 
(πατρώνυμο) ΛΕΩΝΙΔΑ, που γεννήθηκε στις ΗΠΑ, ΛΑΣ 
ΒΕΓΚΑΣ την 04-11-2000, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 69 παρ. 10 
του ν. 2910/2001.

  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 τη Φ.18598/2016/0017393/20-02-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
14-07-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 

με στοιχεία (όνομα) ΛΟΡΕΝΤΑΝΑ (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΑΪ 
(πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 17-10-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, 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 
29-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΑΪ (SINANAJ) (κύριο όνο-

μα) ΓΙΩΡΓΟ (JORGO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΑΪ (SINANAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA).
2. Με τη Φ.18600/2016/0017401/20-02-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδε-
κτή η από 14-07-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΚΡΙΣΕΛΝΤΑ (επώνυμο) 
ΣΙΝΑΝΑΪ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 26-08-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, 
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 
29-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΑΪ (SINANAJ) (κύριο όνο-

μα) ΓΙΩΡΓΟ (JORGO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΑΪ (SINANAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA).
3. Με τη Φ.18604/2016/0017417/20-02-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 14-07-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΑ (επώνυμο) ΣΑΡΑΤΣΙ 
(πατρώνυμο) ΤΖΩΡΤΖΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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την 26-01-2001, 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 30-04-1999 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΡΑΤΣΙ (SARACI) (κύριο όνομα) 

ΤΖΩΡΤΖΗ (XHORXHI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΡΑΤΣΙ (SARACI) (κύριο όνομα) 

ΣΤΕΛΛΑ (STELA).
4. Με τη Φ. 18607/2016/0017422/20-02-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 14-07-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) ΣΑΡΑΤΣΙ 
(πατρώνυμο) ΤΖΩΡΤΖΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 22-01-2007, 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 30-04-1999 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΡΑΤΣΙ (SARACI) (κύριο όνομα) 

ΤΖΩΡΤΖΗ (XHORXHI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΡΑΤΣΙ (SARACI) (κύριο όνομα) 

ΣΤΕΛΛΑ (STELA).

  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 τη Φ. 17036/2016/0000789/16-01-2018 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 76Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν.  3284/2004  - ΦΕΚ  217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
23-03-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΧΙΣΕΝΑΪ (πατρώ-
νυμο) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
06-06-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 10-12-1999

και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕ-
ΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΙΣΕΝΑΪ (HYSENAJ) (κύριο όνο-

μα) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ (FERDINAND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΙΣΕΝΑΪ (HYSENAJ) (κύριο όνομα) 

ΙΛΙΡΙΑΝΑ (ILIRJANA).
2. Με τη Φ. 17301/2016/0002204/26-01-2018 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 76Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν.  3284/2004  - ΦΕΚ  217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
09-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΣΤΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΜΟΥΡΡΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΜΑΡΕΝΓΚΛΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 10-12-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 
02-07-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΡΡΑΪ (MURRAJ) (κύριο όνο-

μα) ΜΑΡΕΝΓΚΛΕΝ (MARENGLEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΡΡΑΪ (MURRAJ) (κύριο όνο-

μα) ΤΕΟΥΤΑ (TEUTA).
3. Με τη Φ. 17164/2016/0001390/26-01-2018 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  76Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν.  3284/2004  - ΦΕΚ  217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
27-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΠΕΛΟΥΜΠΕΣΑ (επώνυμο) ΡΑΜΑΪ 
(πατρώνυμο) ΕΡΜΑΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
19-10-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 21-01-2003 
και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΜΑΪ (RAMAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΡΜΑΛ (ERMAL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΡΑΚΑ (MIRAKA) (κύριο όνομα) 

ΒΑΣΙΛΙΚΑ (VASILIKA).
4. Με τη Φ.17112/2016/0001151/26-01-2018 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 76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.  3284/2004  - 
ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 18-05-2016 δήλω-
ση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνο-
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μα) ΚΕΒΙΝ (επώνυμο) ΣΕΛΑΜΑΪ (πατρώνυμο) ΣΟΤΙΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-07-2005, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 10-05-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΛΑΜΑΪ (SELAMAJ) (κύριο όνο-

μα) ΣΟΤΙΡ (SOTIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΛΑΜΑΪ (SELAMAJ) (κύριο όνο-

μα) ΜΠΛΕΡΙΝΑ (BLERINA).
5. Με τη Φ. 17165/2016/0001391/26-01-2018 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  76Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν.  3284/2004  - ΦΕΚ  217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
27-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΡΑΠΟ ΠΛΑΤΩΝ (επώνυμο) ΡΑΜΑΪ 
(πατρώνυμο) ΕΡΜΑΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
03-05-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 21-01-2003 
και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΜΑΪ (RAMAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΡΜΑΛ (ERMAL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΡΑΚΑ (MIRAKA) (κύριο όνομα) 

ΒΑΣΙΛΙΚΑ (VASILIKA).
6. Με τη Φ. 17333/2016/0002335/26-01-2018 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 76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.  3284/2004  - 
ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 30-11-2016 δήλω-
ση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνο-
μα) ΚΕΜΑΛ (επώνυμο) ΣΟΥΛΑΪ (πατρώνυμο) ΣΕΡΙΦ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-03-2010, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 20-07-2001 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑΪ (SULAJ) (κύριο όνομα) 

ΣΕΡΙΦ (SHERIF).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑΪ (SULAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΛΙΡΑ (EDLIRA).

7. Με τη Φ. 17302/2016/0002205/26-01-2018 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  76Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν.  3284/2004  - ΦΕΚ  217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
09-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗΣ (επώνυμο) ΜΟΥΡΡΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΜΑΡΕΝΓΚΛΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 30-04-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 
02-07-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΡΡΑΪ (MURRAJ) (κύριο όνο-

μα) ΜΑΡΕΝΓΚΛΕΝ (MARENGLEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΡΡΑΪ (MURRAJ) (κύριο όνο-

μα) ΤΕΟΥΤΑ (TEUTA).
8. Με τη Φ. 17371/2017/0000097/26-01-2018 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 76Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν.  3284/2004  - ΦΕΚ  217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
20-01-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΜΠΛΕΟΝΑ (επώνυμο) ΝΟΥΚΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 07-07-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΞΩΝ, 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 02-07-2003 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΟΥΚΑΪ (NUKAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΠΛΕΝΤΑΡ (BLEDAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΟΥΚΑΪ (NUKAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΑΝΙΟΛΑ (MANJOLA).
9. Με τη Φ. 17372/2017/0000098/26-01-2018 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 76Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν.  3284/2004  - ΦΕΚ  217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
20-01-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΣΟΦΙΑ (επώνυμο) ΝΟΥΚΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 13-11-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΞΩΝ, 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 02-07-2003 
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και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΟΥΚΑΪ (NUKAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΠΛΕΝΤΑΡ (BLEDAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΟΥΚΑΪ (NUKAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΑΝΙΟΛΑ (MANJOLA).
10. Με τη Φ.17426/2017/0000415/26-01-2018 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 76Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν.  3284/2004  - ΦΕΚ  217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
15-03-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝ (επώνυμο) ΤΑΝΟΥΣΙ (πατρώ-
νυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 

08-09-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 21-02-2003 
και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΝΟΥΣΙ (TANUSHI) (κύριο όνο-

μα) ΔΗΜΗΤΕΡ (DHIMITER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΝΟΥΣΙ (TANUSHI) (κύριο όνο-

μα) ΒΑΛΜΙΡΑ (VALMIRA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ   

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