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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.21570/2018/0018364/09-10-2018 απόφα-
ση 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 αποδε-
κτή η από 09-03-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΙΜΠΡΑΧΙΜΙ (όνομα) 
ΣΑΝΤΙΛΙΑΝΟ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-11-1990, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΝΤΕΛΗΣ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 
σύμφωνα με την αριθ. 21140/48/20-01-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ.21285/2018/0018370/09-10-2018 απόφα-
ση 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 αποδεκτή 
η από 23-02-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΗ (όνομα) ΚΛΕΒΙΣ 
(πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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την 14-04-1991, και κατοικεί στο Δήμο ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙ-
ΚΕΡΜΙΟΥ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 
σύμφωνα με την αριθ. 820/64/02-02-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ.21364/2018/0018324/09-10-2018 απόφα-
ση 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 αποδεκτή 
η από 28-02-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (όνομα) ΚΙΑΖΙΜΕ 
(πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 18-06-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ, 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 παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. 16630/60/09-11-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την Φ.21371/2018/0018340/09-10-2018 απόφα-
ση 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
28-02-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΛΙΛΑ (όνομα) ΑΝΙΝΤΑ (πατρώνυμο) 
ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-09-1992, 
και κατοικεί στο Δήμο ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓ-
ΜΕΝΗΣ, 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 30-06-2010 σύμφωνα με την αριθ. 19800/21/
23-12-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής.

5. Με την Φ.21374/2018/0018344/09-10-2018 απόφα-
ση 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
02-03-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΣΚΑΪ (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝΝΑ (πα-
τρώνυμο) ΝΤΙΛΑΒΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
26-11-1992, και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την 
αριθ. 21570/11/24-01-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

6. Με την Φ.21377/2018/0018348/09-10-2018 απόφα-
ση 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
02-03-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΣΚΑΪ (όνομα) ΠΑΟΥΛΑ (πα-
τρώνυμο) ΝΤΙΛΑΒΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
12-08-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την 
αριθ. 21570/10/24-01-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

7. Με την Φ.21347/2018/0018357/09-10-2018 απόφα-
ση 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
23-02-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΕΛΕΠΙΓΙΑ (όνομα) ΑΜΕΛΙΕΤΑ 
(πατρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 28-11-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡ-
ΤΕΜΙΔΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 
σύμφωνα με την αριθ. 19905/21 / 03-01-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

8. Με την Φ.21407/2018/0018360/09-10-2018 απόφα-
ση 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 αποδε-
κτή η από 02-03-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΟΥΡΙ (όνομα) ΗΡΑ 
(πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 04-10-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την 
αριθ. 16630/62/09-11-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
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ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Δ/ντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(2)
      Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

    Με την Φ.21368/2018/0017621/09-10-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
28-02-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΜΙΚΕΛ (επώνυμο) ΤΣΑΝΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
22-10-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελ-
λάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. 11266/37/ 
02-08-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Δ/ντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(3)
        Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8η-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέ-

ας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη δι-

αμονή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη 

γέννηση του τέκνου.

    Με την Φ.7753/2018/0000685/04-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
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 27-02-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΤΙΝ (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΑ 
(πατρώνυμο) ΑΡΙΦ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
28-07-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ, 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 15-07-2004 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΑ (BIBA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΦ (ARIF)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΑ (BIBA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΓΚΕΛΑ (MARGJELA)

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(4)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

 1. Με την Φ.4146/2018/0001873/08-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 11-05-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΡΟΜΙΝΑ 
(επώνυμο) ΣΑΛΑ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΑΜΙΡ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-07-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΤΕΜΠΩΝ, 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 28-11-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΑ (SALA) (κύριο όνομα) ΝΤΑ-

ΣΑΜΙΡ (DASHAMIR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΑ (SALA) (κύριο όνομα) ΑΛ-

ΚΕΤΑ (ALKETA)
2. Με την Φ.4147/2018/0001875/08-10-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - 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 11-05-2018 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΛΕΝΤΙΑΝ (επώνυμο) ΣΑΛΑ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΑΜΙΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-10-2011, και κατοικεί 
στο Δήμο ΤΕΜΠΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 28-11-2002 και ο πατέρας του κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΑ (SALA) (κύριο όνομα) ΝΤΑ-

ΣΑΜΙΡ (DASHAMIR)



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ58840 Τεύχος Β’ 4893/01.11.2018

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΑ (SALA) (κύριο όνομα) ΑΛ-
ΚΕΤΑ (ALKETA)

3. Με την Φ.4149/2018/0001904/08-10-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - 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 14-05-2018 δήλωση -  
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΝΤΑΝΙΕΛ (επώνυμο) ΠΙΕΤΡΙ (πατρώνυμο) ΠΑΒΛΙΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-08-2008, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΙΛΕΛΕΡ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 24-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΙΕΤΡΙ (PJETRI) (κύριο όνομα) 

ΠΑΒΛΙΝ (PAVLIN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΙΕΤΡΙ (PJETRI) (κύριο όνομα) ΡΙΤΑ 

(RITA)
4. Με την Φ.4150/2018/0001905/08-10-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - 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 14-05-2018 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΙΜΕΛΝΤΑ (επώνυμο) ΠΙΕΤΡΙ (πατρώνυμο) ΠΑΒΛΙΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-06-2011, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΙΛΕΛΕΡ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμι-
μα στη χώρα από 24-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΙΕΤΡΙ (PJETRI) (κύριο όνομα) 

ΠΑΒΛΙΝ (PAVLIN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΙΕΤΡΙ (PJETRI) (κύριο όνομα) ΡΙΤΑ 

(RITA)
5. Με την Φ.4203/2018/0002501/08-10-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - 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 19-06-2018 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΕΛΕΝΗ (επώνυμο) ΤΣΟΥΠΑ (πατρώνυμο) ΡΑΜΑΝΤΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-04-2007, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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, η μητέρα της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 19-12-2005 και η μητέρα της κα-
τέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΠΑ (CUPA) (κύριο όνομα) 

ΡΑΜΑΝΤΑΝ (RAMADAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΠΑ (CUPA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA)

     Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

I

(5)
      Ανάκληση απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγέ-

νειας.

    Με την Φ. 16125/2018/0015434/03-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης ανακαλείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α') και του άρ-
θρου 21 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α'), η αριθ. ΕΣ. 43982/
27-09-1995 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης μόνο 
κατά το μέρος που αφορά στην απόκτηση της Ελλη-
νικής ιθαγένειας του ΤΣΑΚΑΛΩΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του 
ΔΑΜΙΑΝΟΥ και της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ και μεταγλώτισσης του 
επωνύμου του, από «ΤΣΑΚΑΛΩΒ» σε «ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ», ο 
οποίος γεννήθηκε στη ΓΕΩΡΓΙΑ την 30/01/1962, λόγω 
μη συνδρομής των νομίμων για την έκδοσή της προϋ-
ποθέσεων. Κατά τα λοιπά η απόφαση αυτή ισχύει ως έχει.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 

Ι

(6)
     Ανάκληση απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγέ-

νειας.

    Με την Φ. 16124/2018/0015432/03-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
- Θράκης ανακαλείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 25 του ν.3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α') και του άρθρου 21 
του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α'), η αριθ. ΕΣ. 3977/07-02-1995
απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης περί απόκτησης της 
Ελληνικής ιθαγένειας του ΤΣΑΚΑΛΩΒ ΕΝΤΒΑΡΔ του 
ΔΑΜΙΑΝΟΥ και της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ και μεταγλώτισσης του 
επωνύμου του, από «ΤΣΑΚΑΛΩΒ» σε «ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ», ο 
οποίος γεννήθηκε στη ΓΕΩΡΓΙΑ την 05/10/1960, λόγω 
μη συνδρομής των νομίμων για την έκδοσή της προϋ-
ποθέσεων.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
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(7)
      Ανάκληση απόφασης κτήσης της ελληνικής ιθα-
γένειας.

    Με την Φ.17332/14317/13-09-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας  - Θράκης ανακαλείται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α') και του 
άρθρου 21 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α'), η αριθ. 6313/
20-12-2005 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας και η από 10-2-2006 ορθή 
επανάληψη αυτής περί καθορισμού ιθαγένειας των:
α) ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ ΛΕΩΝΑΤ του ΓΙΑΝΝΑΚΗ και της ΒΙΤΑ και 
του τέκνου του ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ ΘΕΑ που γεννήθηκαν στην 
Αλβανία την 29-07-1972 και την 4-11-2003 αντίστοιχα
β) ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ ΝΙΚΟ του ΓΙΑΝΝΑΚΗ και της ΒΙΤΑ και του 
τέκνου του ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟ που γεννήθηκαν στην 
Αλβανία την 01-01-1974 και την 4-11-2004 αντίστοιχα
γ) ΝΤΙΣΟ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ του ΓΙΑΝΝΑΚΗ και της ΒΙΤΑ το 
γένος ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ που γεννήθηκε στην Αλβανία την
01-02-1976 και δ) ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ ΘΩΜΑ του ΓΙΑΝΝΑ-
ΚΗ και της ΒΙΤΑ που γεννήθηκε στην Αλβανία την
18-04-1979, λόγω μη συνδρομής των νομίμων για την 
έκδοσή της προϋποθέσεων.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ι

(8)
        Ανάκληση απόφασης κτήσης της ελληνικής ιθα-
γένειας.

    Με την Φ. 17322/13817/07-09-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης ανακαλείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) και του άρ-
θρου 21 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄), η αριθ. 19921/04/
8-6-2005 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί καθορισμού ιθαγένει-
ας της ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ ΜΑΘΙΑ του ΤΟΛΗ και της ΚΑΤΕΡΙ-
ΝΑΣ το γένος ΜΠΕΛΟ που γεννήθηκε στην Αλβανία την 
15-02-1926, λόγω μη συνδρομής των νομίμων για την 
έκδοση της προϋποθέσεων.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ι

(9)
        Ανάκληση απόφασης κτήσης της ελληνικής ιθα-
γένειας.

    Με την Φ.17326/14127/11-09-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 

Θράκης ανακαλείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 25 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α') και του άρθρου 
21 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α'), η αριθ. 6313/2005/
19-6-2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί καθορισμού ιθαγένει-
ας της ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ ΒΙΤΑ του ΛΑΜΠΡΟ και της ΠΑΡΑΣ-
ΚΕΥΗΣ το γένος ΤΣΑΤΣΑ που γεννήθηκε στην Αλβανία 
την 15-01-1941, λόγω μη συνδρομής των νομίμων για 
την έκδοσή της προϋποθέσεων.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ι

(10)
        Ανάκληση απόφασης κτήσης της ελληνικής ιθα-

γένειας.

    Με την Φ.17323/14245/13-09-2018 απόφαση του 
Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης ανακαλείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 25 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α') και του άρθρου 
21 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α'), η αριθ. 3223/8-6-2005 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας περί καθορισμού ιθαγένειας της 
ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ του ΘΩΜΑ και της ΜΑΘΙΑ που 
γεννήθηκε στην Αλβανία την 19-02-1969, λόγω μη συν-
δρομής των νομίμων για την έκδοσή της προϋποθέσεων.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ι

(11)
        Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

    Με την Φ.20174/2018/0009730/08-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται δεκτό το από 28-06-2018 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΤΗΣ-ΓΙΩΡ-
ΓΗ (όνομα) ΑΛΚΑΙΟΣ-ΜΑΡΙΝΟΣ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
06-12-2013, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
την 28/3/2014 με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν.3284/2004.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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(12)
      Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

    Με την Φ.3245/2018/0002036/03-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η 
από 27-07-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΡΣΕΝΗΣ (επώνυμο) ΝΤΡΙ-
ΓΙΑΪ (πατρώνυμο) ΣΥΚΥΡΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 17-11-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, 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 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθ. 14122/22-06-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Ι

(13)
      Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8η-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-
λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέ-
ας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχι-
στον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

    Με την Φ.3238/2018/0002160/03-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται αποδεκτή η από 20-07-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΕΝΤΙΟΝΑ 
(επώνυμο) ΜΙΣΙΝΙ (πατρώνυμο) ΤΖΕΒΑΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-11-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, 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 16-07-2001 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΣΙΝΙ (MISINI) (κύριο όνομα) 

ΤΖΕΒΑΤ (XHEVAT)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΣΙΝΙ (MISINI) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΛΙΓΕ (LULIJE)

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

(14)
        Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

    Με την Φ.7444/2018/0002060/02-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από
10-07-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΡΟΛΑΝ (επώνυμο) ΑΡΝΤΑΣΕΒ (πατρώ-
νυμο) ΡΑΦΙΚ, που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 13-03-2003,
και κατοικεί στο Δήμο ΣΕΡΡΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την 
αριθ. 14921/29-06-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(15)
       Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

    Με την Φ.3234/2018/0001639/09-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται δεκτό το από 27-09-2018 αίτημα της (επώνυμο) 
ΧΟΛ (όνομα) ΑΣΛΕΪ ΕΒΑΝΤΖΕΛΙΝ (πατρώνυμο) ΣΤΑΝΛΕΫ 
ΟΥΪΛΙΑΜ, που γεννήθηκε στο ΗΝ. ΒΑΣ. Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ 
την 18-02-1957, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ.1 του 
ν. 3284/2004.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(16) 
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

       Με την Φ.4816/2018/0002217/08-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται δεκτό το από 18-12-2014 αίτημα 
του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΠΑΠΑ-
ΔΟΠΟΥΛΟΥ (όνομα) ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗ-
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ΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΠΟΛΩΝΙΑ την 05-03-2009, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

Ι

(17)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

    1. Με την Φ.39205/2018/0002852/08-10-2018 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
08-06-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΟ (επώνυμο) ΧΑΜΠΙΠΙ (πα-
τρώνυμο) ΑΝΤΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
03-08-2011, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 11-01-2003
και ο πατέρας του κατέχει ΔΕΛΤΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ ή ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΜΠΙΠΙ (HABIPI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΟΝ (ANDON)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΧΟΥ (SHAHU) (κύριο όνομα) 

ΕΦΡΟΣΙΝΑ (EFROSINA)
2. Με την Φ.39206/2018/0002854/08-10-2018 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
08-06-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (επώνυμο) ΜΠΙΤΡΙ (πα-
τρώνυμο) ΓΚΕΝΤΣΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
16-04-2010, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 07-12-2003
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕ-
ΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΙΤΡΙ (BITRI) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΝΤΣΙ (GENCI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΙΤΡΙ (BITRI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA)
3. Με την Φ.39218/2018/0002998/08-10-2018 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 
18-06-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΑΡΝΤ (επώνυμο) ΣΑΜΠΑΝΙ 
(πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
01-07-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, 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 23-08-2001
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕ-
ΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΜΠΑΝΙ (SHABANI) (κύριο όνο-

μα) ΛΟΥΑΝ (LUAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΜΠΑΝΙ (SHABANI) (κύριο όνο-

μα) ΜΠΕΣΑΡΙΕ (BESARIE)
4. Με την Φ.39250/2018/0003368/08-10-2018 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
06-07-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΜΑΤΑ (πατρώνυ-
μο) ΦΑΝΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-03-2010, 
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 του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 02-08-2001 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΤΑ (MATA) (κύριο όνομα) ΦΑΝΙ 

(FANI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΤΑ (MATA) (κύριο όνομα) ΕΝ-

ΚΕΛΕΪΝΤΑ (ENKELEJDA)
5. Με την Φ.21608/2018/0003105/08-10-2018 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
22-06-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟ (επώνυμο) ΚΑΝΤΡΙ (πα-
τρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
21-12-2006, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 10-09-2003 
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕ-
ΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΝΤΡΙ (KADRI) (κύριο όνομα) 

ΚΟΥΪΤΙΜ (KUJTIM)
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΒΑΓΙΑ (KAVAJA) (κύριο όνομα) 
ΑΡΤΑ (ARTA)

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Δ/νσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(18)
      Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

    Με την Φ.39316/2018/0004457/08-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-

σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 03-09-2018 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΟΥΓΙΟ (PUJO) ΛΑ-
ΟΥΡΕΤΑ (LAURETA) ον. πατρός ΕΝΒΕΡ (ENVER), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α495749, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ στις 
14-04-1975 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ.

  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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