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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.107758/2016/0035013/11-10-2018 από-
φαση 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΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 12-12-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
(επώνυμο) ΣΠΑΧΙΟΥ (πατρώνυμο) ΛΕΥΤΕΡ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-06-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 14-12-2002 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας .

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΠΑΧΙΟΥ (SPAHIU) 
(κύριο όνομα) ΛΕΥΤΕΡ (LEFTER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΠΑΧΙΟΥ (SPAHIU) 
(κύριο όνομα) ΜΙΛΕΝΑ (MILENA).
2. Με την Φ.107759/2016/0035014/11-10-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, 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 12-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΑ (επώνυμο) ΣΠΑΧΙΟΥ 
(πατρώνυμο) ΛΕΥΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
15-05-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 14-12-2002 
και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας .

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΠΑΧΙΟΥ (SPAHIU) 
(κύριο όνομα) ΛΕΥΤΕΡ (LEFTER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΠΑΧΙΟΥ (SPAHIU) 
(κύριο όνομα) ΜΙΛΕΝΑ (MILENA).
3. Με την Φ.107762/2018/0022970/11-10-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 12-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (επώ-
νυμο) ΤΣΑΚΟΝΙ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-07-2005, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
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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 18-09-2002 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΚΟΝΙ (CAKONI) 
(κύριο όνομα) ΑΛΜΠΑΝ (ALBAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΡΜΠΕΡΙ (BERBERI) 
(κύριο όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (KRISTINA).
4. Με την Φ.107763/2018/0022971/11-10-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, 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 αποδεκτή 
η από 12-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΤΙΑΝΑ (επώνυμο) ΖΟΤΟ 
(πατρώνυμο) ΚΛΕΜΕΝΤΙΝΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 25-07-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 
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 
14-10-2002 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας .

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΟΤΟ (ZOTO) 
(κύριο όνομα) ΚΛΕΜΕΝΤΙΝΟ (KLEMENTINO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΟΤΟ (ZOTO) 
(κύριο όνομα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (ESMERALDA).
5. Με την Φ.107736/2016/0034774/09-10-2018 από-

φαση 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΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 08-12-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΥΓΚΕΡΤΑ 
(επώνυμο) ΚΟΥΤΑ (πατρώνυμο) ΠΥΡΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-01-2002, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 23-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας .

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΤΑ (KUTA) 
(κύριο όνομα) ΠΥΡΟ (PIRO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΤΑ (KUTA) 
(κύριο όνομα) ΕΡΜΙΡΑ (ERMIRA) .

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ   

(2)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.108254/2018/0021520/11-10-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυα-
σμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 16-01-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΙΟΡΡΙ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ 
(πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
20-03-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2012 σύμφωνα με την αριθμ. 4030/14/13-04-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ.108299/2018/0021819/11-10-2018 από-
φαση 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΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 18-01-2017 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΟΥΛΟ 
(όνομα) ΑΝΤΕΜΙΡ (πατρώνυμο) ΘΑΝΑΣ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-06-1989, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009 σύμφωνα με την 
αριθμ. 20510/39/13-01-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ.108302/2018/0021827/11-10-2018 από-
φαση 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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 18-01-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΧΑ (όνομα) 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (πατρώνυμο) ΜΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-09-1992, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 
σύμφωνα με την αριθμ. 18920/24/08-12-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
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4. Με την Φ.108153/2018/0021162/09-10-2018 από-
φαση 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΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 11-01-2017 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΟΥΧΟΥ 
(όνομα) ΡΕΝΑΛΝΤ (πατρώνυμο) ΦΑΣΛΛΙ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-04-1989, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-06-2009 
σύμφωνα με την αριθμ. 17070/25/16-11-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την Φ.108241/2018/0021536/11-10-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 16-01-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΕΡΑΪ (όνομα) ΦΛΩΡΙΑΝ 
(πατρώνυμο) ΖΕΦ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
29-10-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009 
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/7052/15-09-2016 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

6. Με την Φ.108235/2018/0021559/11-10-2018 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 
16-01-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΑΦΕΡΙ (όνομα) ΑΝΤΝΑΝΤ (πα-
τρώνυμο) ΚΡΙΣΤΑΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
25-09-1991, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2007 
σύμφωνα με την αριθμ. 19590/46/23-12-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ   

(3)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.108237/2018/0021534/11-10-2018 από-
φαση 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 16-01-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΕΜΤΣΕ (όνο-
μα) ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕΧΑΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-02-1995, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-06-2013 
σύμφωνα με την αριθμ. 10705/39/19-07-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ.108247/2018/0021561/11-10-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυα-
σμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 16-01-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΤΑΝΑ (όνομα) ΜΠΛΕΡΤΑ 
(πατρώνυμο) ΜΠΑΣΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 03-12-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 
30-06-2013 σύμφωνα με την αριθμ. 19590/2/22-12-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ.108242/2018/0021518/11-10-2018 από-
φαση 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 16-01-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΕΤΣΑΕΒΑ (όνο-
μα) ΒΑΛΕΡΙΑ (πατρώνυμο) ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 19-08-1992, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-06-2011 
σύμφωνα με την αριθμ. 20130/60/10-01-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
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4. Με την Φ.108169/2018/0021172/09-10-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 11-01-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 
21ου  έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΟΡΜΕΝΙ (όνομα) ΡΕΖΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΑΡΣΕΝΙ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-05-1997, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την 
αριθμ. 15600/3/18-10-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την Φ.108162/2018/0021164/09-10-2018 από-
φαση 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΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 11-01-2017 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΘΟΜΟ 
(όνομα) ΑΜΑΡΙΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-12-1993, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την 
αριθμ. 20130/22/04-01-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

6. Με την Φ.108252/2018/0021554/11-10-2018 από-
φαση 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 16-01-2017 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΑΠΟΚΟΥ 
(όνομα) ΕΡΑΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-08-1987, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-06-2007 
σύμφωνα με την αριθμ. 16287/33/21-01-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ   

(4)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.7486/2017/0005967/24-10-2018 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 27-11-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (επώνυμο) ΧΥΣΑ 
(πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 04-02-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΡΠΑΘΟΥ, 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 
04-09-2001 και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν δι-
αμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΣΑ (HYSA) 
(κύριο όνομα) ΠΕΡΠΑΡΙΜ (PERPARIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΣΑ (HYSA) 
(κύριο όνομα) ΜΠΛΕΡΤΑ (BLERTA).
2. Με την Φ.7487/2017/0005968/24-10-2018 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 27-11-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΟΝ (επώνυμο) ΧΥΣΑ 
(πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 29-04-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΡΠΑΘΟΥ, 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 
04-09-2001 και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν δι-
αμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΣΑ (HYSA) 
(κύριο όνομα) ΠΕΡΠΑΡΙΜ (PERPARIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΣΑ (HYSA) 
(κύριο όνομα) ΜΠΛΕΡΤΑ (BLERTA) .

 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.4208/2018/0000077/17-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
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ξεις 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 08-01-2018 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗ (επώνυμο) 
ΡΑΝΤΙΤΣΙ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 28-05-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΚΥΜΗΣ - 
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, 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 01-04-2002 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας .

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΝΤΙΤΣΙ (RADICI) 
(κύριο όνομα) ΑΡΤΑΝ (ARTAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΝΤΙΤΣΙ (RADICI) 
(κύριο όνομα) ΑΦΕΡΝΤΙΤΑ (AFERDITA).
2. Με την Φ.4209/2018/0000078/17-10-2018 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 Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 08-01-2018 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυ-
μο) ΡΑΝΤΙΤΣΙ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 22-09-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΚΥΜΗΣ - 
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, 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 01-04-2002 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας .

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΝΤΙΤΣΙ (RADICI) 
(κύριο όνομα) ΑΡΤΑΝ (ARTAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΝΤΙΤΣΙ (RADICI) 
(κύριο όνομα) ΑΦΕΡΝΤΙΤΑ (AFERDITA).
3. Με την Φ.4212/2018/0000143/17-10-2018 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 Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 10-01-2018 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΑΟΥΡΕΤΑ (επώνυ-
μο) ΒΕΪΖΑΪ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 12-04-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΚΥΜΗΣ - 
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 06-03-2004 και η μητέρα της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας .

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΪΖΑΪ (VEIZAJ) 
(κύριο όνομα) ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΓΙΑ (BOJA) 
(κύριο όνομα) ΡΟΒΕΝΑ (ROVENA).

4. Με την Φ.4215/2018/0000173/17-10-2018 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 Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 12-01-2018 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΑΝΘΗΣ (επώ-
νυμο) ΧΟΤΖΑΛΛΙ (πατρώνυμο) ΜΑΡΚΕΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-08-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 01-07-2004 και η μητέρα του κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΛΛΙ (HOXHALLI) 
(κύριο όνομα) ΜΑΡΚΕΛ (MARKEL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΛΛΙ (HOXHALLI) 
(κύριο όνομα) ΛΟΥΛΙΕΤΑ (LULJETA).
5. Με την Φ.4223/2018/0000235/17-10-2018 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 Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 17-01-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΛΣΙ (επώ-
νυμο) ΧΕΜΠΕΓΙΑ (πατρώνυμο) ΕΡΙΟΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-01-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΕΡΕΤΡΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 01-07-2004 και η μητέρα του κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΕΜΠΕΓΙΑ (HEBEJA) 
(κύριο όνομα) ΕΡΙΟΝ (ERJON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΕΡΚΟ (FERKO) 
(κύριο όνομα) ΝΤΟΝΑΛΝΤΑ (DONALDA).
6. Με την Φ.4233/2018/0000282/17-10-2018 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 Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 05-02-2018 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΝΤΟΥΑΡΤ (επώνυ-
μο) ΒΡΕΤΟ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 09-09-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΚΥΜΗΣ - 
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, 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 13-02-2004 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας .
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΡΕΤΟ (VRETO) 
(κύριο όνομα) ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΡΕΤΟ (VRETO) 
(κύριο όνομα) ΝΙΣΤΙΑΝΑ (NISTJANA) .

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ   

Ι

 (6) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.4115/2018/0003717/17-10-2018 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 Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 16-11-2017 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΑΟΥΡΑ (επώνυμο) 
ΤΣΕΛΑ (πατρώνυμο) ΓΙΕΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 17-03-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 
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, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
11-04-2006 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA) 
(κύριο όνομα) ΓΙΕΤΜΙΡ (JETMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA) 
(κύριο όνομα) ΕΝΙΣΑ (ENISA).
2. Με την Φ.4234/2018/0000335/17-10-2018 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 Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 06-02-2018 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΙΡΗΝΗ (επώνυ-
μο) ΧΑΤΖΙΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΡΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-05-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 10-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας .

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΤΖΙΛΛΑΡΙ (HAXHILLARI) 
(κύριο όνομα) ΜΠΛΕΡΙΜ (BLERIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΤΖΙΛΛΑΡΙ (HAXHILLARI) 
(κύριο όνομα) ΝΤΕΝΙΣΑ (DENISA).
3. Με την Φ.4235/2018/0000352/17-10-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 

Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 07-02-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ 
(επώνυμο) ΒΑΣΚΟΥ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-12-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑ-
ΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ, 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 29-07-2002 και ο πατέρας 
της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας .

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΑΣΚΟΥ (VASKU) 
(κύριο όνομα) ΑΣΤΡΙΤ (ASTRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΑΣΚΟΥ (VASKU) 
(κύριο όνομα) ΝΤΟΝΙΚΑ (DONIKA).
4. Με την Φ.4236/2018/0000353/17-10-2018 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 Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 07-02-2018 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΚΑ (επώνυμο) 
ΕΛΕΖΙ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 07-04-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 
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 
06-01-2005 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας .

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (ELEZI) 
(κύριο όνομα) ΚΡΙΣΤΟ (KRISTO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (ELEZI) 
(κύριο όνομα) ΣΟΝΙΛΑ (SONILA).
5. Με την Φ.4237/2018/0004266/17-10-2018 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 Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 07-02-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώ-
νυμο) ΚΙΚΙΓΙΑ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-01-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ, για την απόκτη-
ση 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 11-09-2001 και η μητέρα 
της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας .

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΚΙΓΙΑ (ΚΙΚΙJA) 
(κύριο όνομα) ΕΝΤΟΥΑΡΤ (EDUART).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΚΙΓΙΑ (ΚΙΚΙJA) 
(κύριο όνομα) ΖΟΥΛΙΕΤΑ (ZHULJETA) .

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ   
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 (7) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.4242/2018/0004367/17-10-2018 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 Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 08-02-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΕΟΝΟΡΑ 
(επώνυμο) ΡΡΟΣΙ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-10-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 01-07-2004 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας .

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΡΟΣΙ (RROSHI) 
(κύριο όνομα) ΑΓΚΡΟΝ (AGRON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΡΟΣΙ (RROSHI) 
(κύριο όνομα) ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).
2. Με την Φ.4246/2018/0000444/17-10-2018 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 Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 09-02-2018 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΙΡΗΝΗ (επώνυμο) 
ΑΛΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΒΕΛΙΣΑΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 25-08-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛ-
ΚΙΔΕΩΝ, 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 20-04-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας .

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΟΛΛΑΡΙ (ALOLLARI) 
(κύριο όνομα) ΒΕΛΙΣΑΡ (VELISAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΟΛΛΑΡΙ (ALOLLARI) 
(κύριο όνομα) ΡΟΥΝΤΙΝΑ (RUDINA).
3. Με την Φ.4248/2018/0000502/17-10-2018 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 Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 12-02-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΡΑΛΝΤΟ 
(επώνυμο) ΚΟΡΑΚΕ (πατρώνυμο) ΖΑΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-06-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 08-02-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας .

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΡΑΚΕ (KORAQE) 
(κύριο όνομα) ΖΑΜΙΡ (ZAMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΡΑΚΕ (KORAQE) 
(κύριο όνομα) ΕΡΙΝΤΑ (ERINDA) .

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ   

Ι

 (8) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.2411/2018/0001105/29-10-2018 απόφαση 
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 14-06-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΛΜΠΡΑ (όνομα) ΣΙΜΠΟΡΑ 
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
20-06-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΣΗΤΕΙΑΣ, 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 30-06-2015 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.20.4/5652/17-05-2018 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης.

2. Με την Φ.2413/2018/0001118/29-10-2018 από-
φαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 19-06-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΙΤΣΙ (όνομα) ΕΡΜΙΡΑ 
(πατρώνυμο) ΙΣΟΥΦ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
14-03-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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 30-06-2018 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.20.4/6551/15-06-2018 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης.

3. Με την Φ.2415/2018/0001119/29-10-2018 απόφαση 
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 30-03-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
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δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΚΙΑ (όνομα) ΜΙΧΑΛ 
(πατρώνυμο) ΚΟΖΜΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
17-07-1992, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρα-
κολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμ-
φωνα με την αριθμ. Φ.20.4/625/31-01-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

4. Με την Φ.2418/2018/0001141/29-10-2018 απόφαση 
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 21-06-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΤΣΗ (όνομα) ΣΟΥΑΝΤΑ 
(πατρώνυμο) ΡΑΜΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
09-06-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 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 παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με 
την αριθμ. 6024/02-04-2018 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Με εντολή Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ   

Ι

(9)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.5109/2018/0001039/11-10-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής 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 Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
11-04-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ (επώνυμο) ΚΑΤΣΕΛΗ 
(πατρώνυμο) ΖΑΜΗΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
17-10-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 08-05-2003 
και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν 
διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΤΣΕΛΗ (KACELI) 
(κύριο όνομα) ΖΑΜΗΡ (ZAMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΤΣΕΛΗ (KACELI) 
(κύριο όνομα) ΕΛΗΝΤΑ (ELIDA).
2. Με την Φ.5113/2018/0001079/11-10-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής 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 Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
13-04-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΓΚΡΕΪΣΙ (επώνυμο) ΚΟΣΤΡΕΝΙ (πα-
τρώνυμο) ΕΛΤΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
02-07-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 
07-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας .

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΣΤΡΕΝΙ (KOSTRENI) 
(κύριο όνομα) EΛTON (ELTON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΣΤΡΕΝΙ (KOSTRENI) 
(κύριο όνομα) ΜΑΝΙΟΛΑ (MANJOLA).
3. Με την Φ.5129/2018/0001230/11-10-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής 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 Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
25-04-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΓΚΟΥΡΝΟΥΡ (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (πα-
τρώνυμο) ΡΑΝΖΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
01-07-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕ-
ΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, 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 17-10-2001 και ο πατέρας 
του κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) 
(κύριο όνομα) ΡΑΝΖΙΤ (RANJIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) 
(κύριο όνομα) ΜΑΛΚΙΤ (MALKΙT). 

 Με Εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02051461611180008*
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