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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

1.-Με την Φ.20138/2017/0015938/08-05-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ  76 Α΄) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄),γίνεται αποδεκτή η από 
05-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΧΡΗΣΤΟΣ (επώνυμο) ΝΟΓΚΕΡΑ ΣΕΡΟΝ 
(πατρώνυμο) ΣΕΓΟΥΝΤΟ ΑΡΜΑΝΤΟ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 07-03-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙ-

ΩΣ, 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, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
23-12-2002 και η μητέρα του κατέχει ΔΕΛΤΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΟΓΚΕΡΑ ΣΕΡΟΝ (NOGUERA 

CERON) (κύριο όνομα) ΣΕΓΟΥΝΤΟ ΑΡΜΑΝΤΟ(SEGUNDO 
ARMANDO).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΕΡΡΕΡΟ ΡΟΣΑΡΙΟ (GUERRE-
RO ROSARIO) (κύριο όνομα) ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΟΜΕ (MARIA 
SALOME).

2.-Με την Φ.20140/2017/0015937/08-05-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ  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 
05-05-2016 δήλωση -αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΩΝΙΟΣ (επώνυμο) ΝΟΓΚΕΡΑ ΣΕΡΟΝ 
(πατρώνυμο) ΣΕΓΟΥΝΤΟ ΑΡΜΑΝΤΟ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 26-11-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 
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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 23-12-2002 
και η μητέρα του κατέχει ΔΕΛΤΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΟΓΚΕΡΑ ΣΕΡΟΝ (NOGUERA 

CERON) (κύριο όνομα) ΣΕΓΟΥΝΤΟ ΑΡΜΑΝΤΟ(SEGUNDO 
ARMANDO).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΕΡΡΕΡΟ ΡΟΣΑΡΙΟ (GUERRE-
RO ROSARIO) (κύριο όνομα) ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΟΜΕ (MARIA
SALOME).

3.-Με την Φ.20726/2018/0005495/08-05-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 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 28-06-2016 
δήλωση -αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΑΛΙΜΕΤΑΪ (πατρώνυμο) 
ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-05-2005, 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

29 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2493

27625



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ27626 Τεύχος Β’ 2493/29.06.2018

και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 12-07-2003 και ο πατέρας του κατέ-
χει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΙΜΕΤΑΪ (ALIMETAJ) (κύριο όνο-

μα) ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΟΥΧΟΥ (NUHU) (κύριο όνομα) 

ΑΝΝΑ (ANA).
4.-Με την Φ.22601/2016/0022466/08-05-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ  76 Α΄) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄),γίνεται αποδεκτή η από 
10-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΠΑΟΥΛΙΝΑ (επώνυμο) ΚΑΤΣΙ (πατρώνυ-
μο) ΜΙΓΚΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-11-2007, 
και κατοικεί στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 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 30-03-2004 και ο πατέρας της κατέ-
χει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΤΣΙ (KACI) (κύριο όνομα) ΜΙ-

ΓΚΕΝ (MIGJEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΤΣΙ (KACI) (κύριο όνομα) ΡΑΪ-

ΜΟΝΤΑ (RAJMONDA).
5.-Με την Φ.22746/2016/0023031/02-05-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής,που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ  76 Α΄) σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄),γίνεται αποδε-
κτή η από 17-11-2016 δήλωση -αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ (επώνυμο) ΑΣΑΝΙ 
(πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
30-03-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ -ΑΓΙΟΥ ΙΩ-
ΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, 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 του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 06-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΣΑΝΙ (ASANI) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΑΝ (LUAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΣΑΝΙ (ASANI) (κύριο όνομα) ΝΕ-

ΤΖΜΙΓΕ (NEXHMIJE). 
6.-Με την Φ.22750/2016/0023038/02-05-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ  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 17-11-2016 δήλωση -αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΝΤΙΟΝ (επώνυμο) ΑΣΑ-

ΝΙ (πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 30-03-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ -ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, 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 του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 06-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΣΑΝΙ (ASANI) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΑΝ (LUAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΣΑΝΙ (ASANI) (κύριο όνομα) ΝΕ-

ΤΖΜΙΓΕ (NEXHMIJE).

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1.- Με την Φ.22912/2018/0006195/08-05-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ  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 01-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΙΟΝ (επώνυμο) ΧΥΣΕΝΛΛΑΡΙ 
(πατρώνυμο) ΝΤΟΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 14-10-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 06-03-2003 
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑ-
ΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΣΕΝΛΛΑΡΙ (HYSENLLARI) (κύ-

ριο όνομα) ΝΤΟΡΙΑΝ (DORJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΣΕΝΛΛΑΡΙ (HYSENLLARI) (κύ-

ριο όνομα) ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA).
2.- Με την Φ.22982/2016/0024176/08-05-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ  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 06-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΟ (επώνυμο) ΜΗΤΣΗ 
(πατρώνυμο) ΛΕΩΝΙΔΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 04-01-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, 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 του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 01-06-1998 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΗΤΣΗ (MICI) (κύριο όνομα) ΛΕ-

ΩΝΙΔΑ (LEONIDHA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΗΤΣΗ (MICI) (κύριο όνομα) ΜΙ-

ΡΕΛΑ (MIRELA).
3.- Με την Φ.22981/2016/0024174/08-05-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ  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 06-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΜΙΚΕΛΑ (επώνυμο) ΜΗΤΣΗ 
(πατρώνυμο) ΛΕΩΝΙΔΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 26-09-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, 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 16-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΗΤΣΗ (MICI) (κύριο όνομα) ΛΕ-

ΩΝΙΔΑ (LEONIDHA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΗΤΣΗ (MICI) (κύριο όνομα) ΜΙ-

ΡΕΛΑ (MIRELA).
4.- Με την Φ.22908/2016/0023885/08-05-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ  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 01-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΛΕΣΤΟΡΙ 
(πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 21-11-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 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 
04-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΕΣΤΟΡΙ (LESHTORI) (κύριο όνο-

μα) ΕΝΤΟΥΑΡΤ (EDUART).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΣΑ (BASHA) (κύριο όνομα) 

ΛΟΡΕΤΑ (LORETA).
5.- Με την Φ.21029/2018/0004998/08-05-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ  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 12-07-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΑΝ (επώνυμο) ΡΑΜΑΝΤΑ-
ΝΙ (πατρώνυμο) ΚΡΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 31-01-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, 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, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 29-12-2002 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΜΑΝΤΑΝΙ (RAMADANI) (κύριο 

όνομα) ΚΡΕΣΝΙΚ (KRESHNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΜΑΝΤΑΝΙ (RAMADANI) (κύριο 

όνομα) ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ (KLODIANA). 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 
Ι

(3)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1.- Με την Φ.23062/2016/0024537/07-05-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ  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 13-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ (επώνυμο) ΡΟΥΚΟ 
(πατρώνυμο) ΝΤΑΣΝΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 12-10-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΝΑΣ, 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 26-06-2001 
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕ-
ΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΥΚΟ (RUKO) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΣΝΟΡ (DASHNOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΥΚΟ (RUKO) (κύριο όνομα) 

ΡΟΒΕΝΑ (ROVENA).
2.- Με την Φ.22978/2018/0005913/04-05-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ  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 06-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΡΙ (επώνυμο) ΤΣΕΡΑ 
(πατρώνυμο) ΝΤΕΦΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 07-11-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, 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 01-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΡΑ (CERA) (κύριο όνομα) ΝΤΕ-

ΦΡΙΜ (DEFRIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΡΑ (CERA) (κύριο όνομα) ΝΤΟ-

ΡΙΝΑ (DORINA).
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3.- Με την Φ.16662/2016/0024611/08-05-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ  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 15-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΙΒΑΝ (επώνυμο) ΜΙΧΑΗΛ 
(πατρώνυμο) ΧΑΝΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
03-01-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩ-
ΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, 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 του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 28-05-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΧΑΗΛ (MIKHAEL) (κύριο όνο-

μα) ΧΑΝΙ (HANY).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΣΤΑ (BASTA) (κύριο όνομα) 

ΙΜΑΝ (EMAN).
4.- Με την Φ.22949/2016/0023957/04-05-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ  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 
01-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΙ (επώνυμο) ΤΣΟΥΠΙ (πατρώνυμο) 
ΤΟΝΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-03-2010, και 
κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, 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 01-01-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΠΙ (CUPI) (κύριο όνομα) 

ΤΟΝΙΝ (TONIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΠΙ (CUPI) (κύριο όνομα) 

ΕΣΜΑ (ESMA).
5.- Με την Φ.18583/2016/0004113/08-05-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ  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 08-03-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΠΕΓΚΥ (επώνυμο) ΓΚΕΓΚΑ (πα-
τρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
28-03-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑ-
ΠΕΤΣΩΝΑΣ, 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 13-12-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΕΓΚΑ (GEGA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΕΡΤ (ALBERT).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΕΓΚΑ (GEGA) (κύριο όνομα) 
ΜΑΝΟΥΣΑΚΕ (MANUSHAQE). 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

  (4)
   Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών .

 1.- Με την Φ.3394/2018/0000184/05-06-2018 από-
φαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή 
η από 16-04-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδα-
πού υπό στοιχεία: ΔΑΜΑΪ (DHAMAJ) ΤΟΥΝΙ (TUNI) ον. 
πατρός ΘΩΜΑ (ΤΗΟΜΑ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α231887, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-02-1977 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΚΕΑΣ.

2.- Με την Φ.5292/2018/0001372/05-06-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
30-05-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΜΠΑΚΗ (ΒΑΚΙ) ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ (DHIMITRULLA) 
ον. πατρός ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (ALEKSANDER), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α475828, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-10-1991 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΡΟΥ.

3.- Με την Φ.5529/2018/0001314/05-06-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
23-10-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΙΣΑΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΚΟΚΑΛΗ (ISABALOGLU 
KOKALIS) ΘΕΟΠΟΥΛΑ (TEOPULA) ον. πατρός ΙΟΡΔΑΝΗΣ 
(YORDAN), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Β09719, που γεννήθηκε στην 
ΤΟΥΡΚΙΑ την 09-06-1976 και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

Ι

(5)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.- Με την Φ.9947/2018/0000051/04-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδι-
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κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 10-01-2018 δήλωση -αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΒΙΚΤΩΡΙΑ (επώ-
νυμο) ΒΕΣΗ (πατρώνυμο) ΜΟΛΤΟΒ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 11-01-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΖΙΤΣΑΣ, 
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 
10-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΣΗ (VESHI) (κύριο όνομα) 

ΜΟΛΤΟΒ (MOLTOV).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΣΗ (VESHI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ANDELINA).
2.- Με την Φ.9961/2018/0000129/04-06-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις 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 23-01-2018 δήλωση -αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ 
(επώνυμο) ΝΤΑΚΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-10-2011, και κατοικεί στο Δήμο 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, 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 24-06-2004 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΚΑ (DAKA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΖΙΜ (GEZIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΚΑ (DAKA) (κύριο όνομα) ΕΡ-

ΒΙΣΑ (ERVISA).
3.- Με την Φ.9987/2018/0000316/04-06-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄),
 γίνεται αποδεκτή η από 20-02-2018 δήλωση -αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΕΝΤΗ (επώ-
νυμο) ΤΑΦΑ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 03-08-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΖΙΤΣΑΣ, 
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 
31-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΦΑ (TAFA) (κύριο όνομα) ΝΤΡΙ-

ΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΦΑ (TAFA) (κύριο όνομα) ΡΟ-

ΒΕΝΑ (ROVENA).
4.- Με την Φ.9989/2018/0000324/04-06-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -

Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις 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 22-02-2018 δήλωση -
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΝΑΓΙΑΝΤΑ (επώνυμο) ΥΜΕΡΑΪ (πατρώνυμο) ΦΙΤΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-07-2010, και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΩΓΩΝΙΟΥ, 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 της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 06-12-2002 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΥΜΕΡΑΪ (YMERAJ) (κύριο όνομα) 

ΦΙΤΙΜ (FITIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΥΜΕΡΑΪ (YMERAJ) (κύριο όνομα) 

ΚΛΑΡΑ (KLARA).
5.- Με την Φ.9936/2018/0001224/04-06-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί-
ρου -Δυτ. Μακεδονίας, 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΄) γίνεται αποδεκτή η από 21-12-2017 δή-
λωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΘΑΚΑΣ (όνομα) ΜΗΝΑΣ (πατρώνυμο) ΔΙΟΓΕ-
ΝΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-08-1996, και 
κατοικεί στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με 
την αριθμ. Φ.43/6435/29-09-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ηπείρου.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΚΟΣ

Ι

(6)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.- Με την Φ.3075/2018/0000597/05-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 26-03-2018 δήλωση -αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (επώνυμο) 
ΤΡΙΦΩΝΙ (πατρώνυμο) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-09-2000, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΟΖΑΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι-
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ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 2260/26-03-2018 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας. 

2.-Με την Φ.3001/2018/0001090/05-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 10-01-2018 δήλωση -αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΜΠΟΥΛΑ (όνομα) ΣΟΚΟΛ 
(πατρώνυμο) ΤΖΕΒΑΧΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 26-03-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΕΟΡΔΑΙΑΣ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την 
αριθμ. 8617 / 14-12-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Μακεδονίας . 

3.-Με την Φ.3010/2018/0001098/05-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -Δυτ. 
Μακεδονίας, 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 
05-02-2018 δήλωση -αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της 
ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΟΣΙ (όνομα) ΑΝΤΩΝΙΑ 
(πατρώνυμο) ΛΟΥΤΣΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 15-07-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΕΟΡΔΑΙΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 
σύμφωνα με την αριθμ. 849 / 05-02-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας . 

    Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

ΚΑΓΙΑΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ι

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.-Με την Φ.3071/2018/0000563/05-06-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί-
ρου -Δυτ. Μακεδονίας, 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 20-03-2018 δήλωση -
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΤΖΟΗ (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-04-2005, και κατοικεί 
στο Δήμο ΕΟΡΔΑΙΑΣ, 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 της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 01-07-2004 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟ (MUCO) (κύριο όνομα) 

ΚΡΙΣΤΟ (KRISTO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟ (MUCO) (κύριο όνομα) 

ΣΑΜΟΥΕΛΑ (SAMUELA).
2.- Με την Φ.3072/2018/0000564/05-06-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί-
ρου -Δυτ. Μακεδονίας, 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 20-03-2018 δήλωση -
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΚΡΙΣΑ (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-09-2007,και κατοικεί 
στο Δήμο ΕΟΡΔΑΙΑΣ, 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, οπατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 01-07-2004 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟ (MUCO) (κύριο όνομα) 

ΚΡΙΣΤΟ (KRISTO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟ (MUCO) (κύριο όνομα) 

ΣΑΜΟΥΕΛΑ (SAMUELA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

ΚΑΓΙΑΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ι

(8)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.-Με την Φ.3044/2018/0000379/01-06-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί-
ρου -Δυτ. Μακεδονίας, 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 02-03-2018 δήλωση -
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΙΡΙΝΗ (επώνυμο) ΜΕΧΑΛΛΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΖΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-08-2007, και κατοικεί 
στο Δήμο ΒΟΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμε-
να σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 24-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΧΑΛΛΑ (MEHALLA) (κύριο 

όνομα) ΛΟΥΛΖΙΜ (LULZIM).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΧΑΛΛΑ (MEHALLA) (κύριο 
όνομα) ΑΝΤΟΝΕΤΑ (ANTONETA).

2.-Με την Φ.3045/2018/0000380/01-06-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί-
ρου -Δυτ. Μακεδονίας, 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 02-03-2018 δήλωση -
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) ΜΕΧΑΛΛΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΖΙΜ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-12-2009, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΒΟΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφηστην Α’ τάξη ελληνι-
κού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συ-
νεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, οπατέρας της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 24-08-2001 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΧΑΛΛΑ (MEHALLA) (κύριο 

όνομα) ΛΟΥΛΖΙΜ (LULZIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΧΑΛΛΑ (MEHALLA) (κύριο 

όνομα) ΑΝΤΟΝΕΤΑ (ANTONETA).
3.-Με την Φ.3046/2018/0000382/01-06-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -Δυτ. 
Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015(ΦΕΚ  76 Α΄) σε συν-
δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 02-03-2018 δήλωση -αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΣΑΒΙΕΛΑ (επώνυμο) ΜΕΧΑΛΛΑ (πατρώνυμο) 
ΛΟΥΛΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-09-2011,
και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΙΟΥ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής 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 24-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΧΑΛΛΑ (MEHALLA) (κύριο 

όνομα) ΛΟΥΛΖΙΜ (LULZIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΧΑΛΛΑ (MEHALLA) (κύριο 

όνομα) ΑΝΤΟΝΕΤΑ (ANTONETA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

ΚΑΓΙΑΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ι

(9)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.-Με την Φ.3036/2018/0000294/01-06-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί-
ρου -Δυτ. Μακεδονίας, 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 22-02-2018 δήλωση -

αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΕΡΓΚΙΟΥΣ (επώνυμο) ΚΟΥΚΙΟ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-10-2011, και κατοικεί 
στο Δήμο ΣΕΡΒΙΩΝ -ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ , 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 23-06-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΚΙΟ (KUQO) (κύριο όνομα) 

ΙΛΙΡ (ILIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΚΙΟ (KUQO) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΓΚΕΛΑ (MARGELA).
2.- Με την Φ.3022/2018/0000241/01-06-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί-
ρου -Δυτ. Μακεδονίας, 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 13-02-2018 δήλωση 
-αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΠΑΥΛΟΣ (επώνυμο) ΣΚΕΝΤΑΪ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΑ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-07-2011, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΕΟΡΔΑΙΑΣ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότιενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικόσχολείο, ο πατέρας του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 10-07-2002 και ο πατέρας του 
κατέχει ΑΔΕΙΑΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΚΕΝΤΑΪ (SKENDAJ) (κύριο 

όνομα) ΝΙΚΟΛΛΑ (NIKOLLA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΚΕΝΤΑΪ (SKEΝDAJ) (κύριο όνομα) 

ΓΙΟΥΛΙΝΤΑ (JULINDA)
3.-Με την Φ.2998/2018/0001083/01-06-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις 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 05-01-2018 δήλωση -αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΚΕ-
ΛΑ (επώνυμο) ΛΟΥΣΙ (πατρώνυμο) ΠΕΛΛΟΥΜΠ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-03-2010, και κατοικεί 
στο Δήμο ΣΕΡΒΙΩΝ -ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ , 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 02-12-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΟΥΣΙ (LUSHI) (κύριο όνομα) 

ΠΕΛΛΟΥΜΠ (PELLUMP).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΟΥΣΙ (LUSHI) (κύριο όνομα) ΝΤΕ-

ΝΙΣΑ (DENISA).

    Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

ΚΑΓΙΑΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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(10)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

1.-Με την Φ.3029/2018/0000259/01-06-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί-
ρου -Δυτ. Μακεδονίας, 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 15-02-2018 δήλωση 
-αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΟΡΓΚΕΛΝΤΑ (επώνυμο) ΚΟΥΠΙ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΙΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-02-2007, και κατοικεί 
στο Δήμο ΕΟΡΔΑΙΑΣ, 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 της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 10-11-2003 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΠΙ (KUPI) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΜΙΡ (EDMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΠΙ (KUPI) (κύριο όνομα) ΕΛ-

ΓΚΙΤΑ (ELGITA).
2.-Με την Φ.3030/2018/0000260/01-06-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί-
ρου -Δυτ. Μακεδονίας, 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 15-02-2018 δήλωση 
-αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΚΛΕΪΝΤΙ (επώνυμο) ΚΟΥΠΙ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΙΡ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-08-2010, και κατοικεί στο 
Δήμο ΕΟΡΔΑΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμε-
να σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 10-11-2003 και ο πατέρας του κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΠΙ (KUPI) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΜΙΡ (EDMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΠΙ (KUPI) (κύριο όνομα) ΕΛ-

ΓΚΙΤΑ (ELGITA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

ΚΑΓΙΑΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ι

  (11)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

1.- Με την Φ.3032/2018/0000279/01-06-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί-

ρου -Δυτ. Μακεδονίας, 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 20-02-2018 δήλωση -
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΤΖΑΦΕΡΑΪ (πατρώνυμο) ΜΑΞΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-01-2006, και κατοικεί 
στο Δήμο ΕΟΡΔΑΙΑΣ, 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 της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 24-12-2005 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΑΦΕΡΑΪ (XHAFERAJ) (κύριο 

όνομα) ΜΑΞΙΜ (MAKSIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΑΦΕΡΑΪ (XHAFERAJ) (κύριο 

όνομα) ΕΝΤΛΙΡΑ (EDLIRA).
2.- Με την Φ.3031/2018/0000278/01-06-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 20-02-2018 δήλωση -αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΓΚΙΤΟΝΙΣΑ (επώνυμο) ΤΖΑΦΕ-
ΡΑΪ (πατρώνυμο) ΜΑΞΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 20-03-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΕΟΡΔΑΙΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθμ. 1017 / 09-02-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας. 

3.-Με την Φ.3009/2018/0001069/01-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτ. Μακεδονίας, 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 05-02-2018 δήλωση -αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΟΣΙ 
(όνομα) ΣΤΥΛΙΑΝΗ (πατρώνυμο) ΛΟΥΤΣΙΑΝ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-01-1997, και κατοικεί στο Δήμο 
ΕΟΡΔΑΙΑΣ, 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 αριθμ. 848 / 05-02-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας . 

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

ΚΑΓΙΑΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  

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