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

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

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

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

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

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

7 Διόρθωση σφάλματος στην περίληψη της υπ’ 
αριθμ. πρωτ. Φ.200202/2016/0010142/1-7-2016 
απόφασης πολιτογράφησης η οποία δημοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ 2203/15/7/2016 (τεύχος Β΄).

8 Διόρθωση σφάλματος στην περίληψη της υπ’ 
αριθμ. πρωτ. Φ.190861/0032384/15-3-2016 από-
φασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία δημο-
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 1060/14-4-2016 (τεύχος Β΄). 

9 Διόρθωση σφάλματος στην αρ. πρωτ. Φ.5110/ 
2016/0017543/10-11-2016 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4372/30-12-2016 
(τεύχος Β΄).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.

  1.- Με την Φ.201375/2016/0037937/31-01-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 6/23-06-2015 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Αιγαίου της 

Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 06-11-2014 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΡΚΟΥ Όνομα ΦΩΤΗ Όν. πατρός ΘΩΜΑ, 
γεν. 19-07-1992 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.134392/2016/0038320/31-01-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 
Α), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τις δια-
τάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α) και του άρθρου 22 παρ. 1 
του ν. 3838/2010 και μετά το υπ' αριθ. 4/03-02-2016 πρα-
κτικό της Α Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης γίνεται 
δεκτή η από 25-09-2008 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΟΥΕΑΜΠ Όνομα ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ Όν. πατρός 
ΑΣΕΓΚΕΤ, γεν. 08-07-1964 στην ΑΙΘΙΟΠΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.136611/2017/0001006/31-01-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 
Α), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τις δια-
τάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α) και του άρθρου 22 παρ. 1 
του ν. 3838/2010 και μετά το υπ' αριθ. 7/25-02-2016 πρα-
κτικό της Γ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, γίνεται 
δεκτή η από 15-07-2009 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΝΑ Όνομα ΕΝΤΕΛΑ Όν. πατρός ΦΑΝΤΙΛ, 
γεν. 19-07-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.132986/2016/0037749/31-01-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με 
τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ' αριθ. 21/
14-06-2016 πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, γίνεται δεκτή η από 17-06-2009 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Επώνυμο ΜΠΙΤΣΕΝΚΟ Όνομα ΝΑΤΑΛΙΑ Όν. πατρός 
ΙΒΑΝ, γεν. 17-07-1971 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.199329/2016/0034489/31-01-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 34/08-07-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η 
από 26-01-2012 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΡΣΑΝΤΡΥ 'Ονομα ΖΑΧΡΑ 'Ον. πατρός ΓΙΑ-
ΝΤΟΛΛΑΧ, γεν. 02-05-1968 στο ΙΡΑΝ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

I

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.-   Με την Φ. 1229/2016/0000530/03-02-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 06-05-2016 δήλωση - αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΛΕΝΤΙΑΝΑ 
(επώνυμο) ΠΛΕΠΙ (πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-12-1999, και κατοικεί στο 
Δήμο ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα την 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 115/11-1-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

2.- Με την Φ. 1240/2016/0000677/03-02-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 
- ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 27-05-2016 δήλω-
ση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (επώνυμο) ΤΖΟΡΑΪ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-10-2000, και κατοικεί 
στο Δήμο ΣΠΑΡΤΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. 2893/15-
3-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοπον-
νήσου.

3.- Με την Φ. 1227/2016/0000528/03-02-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-

σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 06-05-2016 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝ 
(επώνυμο) ΠΑΓΙΑΪ (πατρώνυμο) ΑΛΚΕΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-03-1999, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΠΑΡΤΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-
06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 4045/8-4-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

4.- Με την Φ. 1216/2016/0000394/03-02-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 08-04-2016 δήλωση - αίτη-
ση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΕΒΙΝ 
(επώνυμο) ΧΑΚΑ (πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-06-1998, και κατοικεί στο Δήμο 
ΕΥΡΩΤΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-
06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 2351/2-3-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

5.- Με την Φ. 1203/2016/0000304/03-02-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 18-03-2016 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ 
(επώνυμο) ΧΑΣΚΑΪ (πατρώνυμο) ΜΙΤΑΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-11-1998, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. 326/13-1-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

  Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

I

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.-   Με την Φ. 1237/2016/0000619/03-02-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
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σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε 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 
20-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΠΑΥΛΙΝ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 10-12-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΡΤΗΣ, 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 
17-04-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ν. 4251/2014).

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) (κύριο όνομα) 

ΜΠΛΕΝΤΑΡ (BLEDAR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) (κύριο όνομα) 

ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ (EGLANTINA)
2.- Με την Φ. 1236/2016/0000618/03-02-2017 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε 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 
20-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕΛ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 21-07-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΡΤΗΣ, 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 
17-04-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ν. 4251/2014).

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) (κύριο όνομα) 

ΜΠΛΕΝΤΑΡ (BLEDAR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) (κύριο όνομα) 

ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ (EGLANTINA)
3.- Με την Φ. 1225/2016/0000500/03-02-2017 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε 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 
27-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΥΛΙΑΝΑ (επώνυμο) ΤΑΦΑ (πα-
τρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
05-10-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑ-
ΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού 
Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελ-
ληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα 
από 08-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑ-

ΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ (ν. 4251/2015).
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΦΑ (TAFA) (κύριο όνομα) ΡΟ-

ΜΠΕΡΤ (ROBERT)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΦΑ (TAFA) (κύριο όνομα) ΕΛΣΑ 

(ELSA)
4.- Με την Φ.1231/2016/0000539/03-02-2017 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε 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 
09-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (επώνυμο) ΒΑΣΙΛΙΣ (πα-
τρώνυμο) ΓΚΡΙΓΚΟΡΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
29-08-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΡΤΗΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 21-06-2001 
και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ν. 3731/2008).

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΑΣΙΛΙΣ (VASILIS) (κύριο όνομα) 

ΓΚΡΙΓΚΟΡΙ (GRIGORI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΑΣΙΛΙΣ (VASILIS) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (VALENTINA)
5.- Με την Φ. 1220/2016/0000446/03-02-2017 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε 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 
15-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (επώνυμο) ΠΛΕΠΙ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
04-09-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
02-02-1998 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ(ν. 4251/2014).

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΛΕΠΙ (PLEPI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΟΥΓΙΑΡ (BUJAR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΛΕΠΙ (PLEPI) (κύριο όνομα) ΕΛ-

ΜΙΡΑ (ELMIRA)
6.- Με την Φ. 1219/2016/0000445/03-02-2017 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε 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 
15-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ (επώνυμο) ΠΛΕΠΙ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
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03-06-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
02-02-1998 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ν. 4251/2014).

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΛΕΠΙ (PLEPI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΟΥΓΙΑΡ (BUJAR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΛΕΠΙ (PLEPI) (κύριο όνομα) ΕΛ-

ΜΙΡΑ (ELMIRA)
7.- Με την Φ. 1224/2016/0000491/03-02-2017 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε 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 
27-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΙΖΑΟΥΡΑ (επώνυμο) ΤΑΦΑ (πατρώ-
νυμο) ΡΟΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
05-08-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑ-
ΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού 
Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελ-
ληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα 
από 08-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑ-
ΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ (ν. 4251/2014).

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

ΜΠΕΡΤ (ROBERT)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΦΑ (TAFA) (κύριο όνομα) ΕΛΣΑ 

(ELSA)
8.- Με την Φ. 1221/2016/0000450/03-02-2017 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε 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 
18-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΡ (επώνυμο) ΜΠΕΣΣΟΝΝΥ 
(πατρώνυμο) ΓΙΟΥΡΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
23-01-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΡΤΗΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 25-10-2004 
και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ν. 4251/2014).

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΣΣΟΝΝΥ (BESSONNYY) (κύ-

ριο όνομα) ΓΙΟΥΡΙ (YURIY)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΝΑΜΕΝΣΚΑΪΑ (ZNAMENSCAIA) 

(κύριο όνομα) ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ (NADEJDA)

  Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1.- Με την Φ. 1196/2016/0000255/03-02-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε 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 
07-03-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΔΡΕΑΣ (επώνυμο) ΜΠΡΑΤΙ 
(πατρώνυμο) ΦΕΣΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 24-06-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΡΤΗΣ, 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 
30-04-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ (ν. 4251/2014).

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΤΙ (MBRATI) (κύριο όνομα) 

ΦΕΣΤΙΜ (FESTIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΤΙ (MBRATI) (κύριο όνομα) 

ΜΕΛΙΑΝΑ (MELJANA)
2.- Με την Φ. 1195/2016/0000254/03-02-2017 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 07-03-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΛΕΝΑ (επώνυμο) ΜΠΡΑ-
ΤΙ (πατρώνυμο) ΦΕΣΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 09-05-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΡΤΗΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
30-04-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ (ν. 4251/2014).

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΤΙ (MBRATI) (κύριο όνομα) 

ΦΕΣΤΙΜ (FESTIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΤΙ (MBRATI) (κύριο όνομα) 

ΜΕΛΙΑΝΑ (MELJANA)
3.- Με την Φ. 1194/2016/0000252/03-02-2017 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε 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 
04-03-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΕΛΒΙΣΑ (επώνυμο) ΝΕΖΙΡΙ (πατρώνυ-
μο) ΕΒΖΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-03-2006, 
και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΡΤΗΣ, για την απόκτηση της 
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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 01-08-2001 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟ-
ΝΤΟΣ (ν. 4251/2014).

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΕΖΙΡΙ (NEZIRI) (κύριο όνομα) 

ΕΒΖΙ (EVZI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΕΖΙΡΙ (NEZIRI) (κύριο όνομα) 

ΙΡΕΝΑ (IRENA)
4.- Με την Φ.1193/2016/0000251/03-02-2017 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε 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 
04-03-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΛΕΜΕ (επώνυμο) ΝΕΖΙΡΙ (πατρώνυ-
μο) ΕΒΖΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-10-2008, 
και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΡΤΗΣ, 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 01-08-2001 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟ-
ΝΤΟΣ (ν. 4251/2014).

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΕΖΙΡΙ (NEZIRI) (κύριο όνομα) 

ΕΒΖΙ (EVZI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΕΖΙΡΙ (NEZIRI) (κύριο όνομα) 

ΙΡΕΝΑ (IRENA)
5.- Με την Φ. 1204/2016/0000305/03-02-2017 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε 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 
18-03-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΜΠΕΪΑΖΕ-ΝΑΤΑΛΙΑ (επώνυμο) ΧΟ-
ΤΖΑ (πατρώνυμο) ΙΛΜΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 24-06-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΝΗΣ, 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 01-07-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ν. 4251/2014).

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) (κύριο όνομα) 

ΙΛΜΙ (ILMI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) (κύριο όνομα) 

ΙΖΑΟΥΡΑ (IZAURA)
6.- Με την Φ. 1199/2016/0000269/03-02-2017 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε 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 
09-03-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (επώνυμο) ΜΠΡΑΤΙ 
(πατρώνυμο) ΦΕΣΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 29-12-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΡΤΗΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
30-10-2000 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ(ν. 4251/2014).

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΤΙ (MBRATI) (κύριο όνομα) 

ΦΕΣΤΙΜ (FESTIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΤΙ (MBRATI) (κύριο όνομα) 

ΜΕΛΙΑΝΑ (MELJANA)

  Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

I

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.-   Με την Φ. 1190/2016/0000237/03-02-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε 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 
02-03-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ (επώνυμο) ΝΤΡΙΖΙ (πα-
τρώνυμο) ΤΖΕΜΑΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
25-05-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΡΤΗΣ, 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 25-01-2003 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ν. 3731/2008).

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΡΙΖΙ (DRIZI) (κύριο όνομα) ΤΖΕ-

ΜΑΛ (XHEMAL)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΡΙΖΙ (DRIZI) (κύριο όνομα) ΡΑ-

ΪΜΟΝΤΑ (RAJMONDA)
2.- Με την Φ. 1091/2016/0001491/03-02-2017 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) και του αριθ. 
Φ.203966/2016/0028993/20-10-2016 εγγράφου του Υπ. 
Εσωτερικών και Δ.Α., γίνεται αποδεκτή η από 02-11-2015 
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δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΓΚΛΟΥΧ (πατρώνυμο) ΒΑ-
ΝΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-07-2005, και 
κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΡΤΗΣ, 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 του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 22-09-2001 και ο πατέρας του, 
ως υπήκοος Μολδαβίας κατείχε Άδεια Διαμονής Δεκα-
ετούς Διάρκειας με ημερομηνία λήξης του εντύπου την 
29-1-2022, ενώ σήμερα ως υπήκοος Ρουμανίας, κατέχει 
βεβαίωση πολίτη κράτους μέλους της Ε. Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΛΟΥΧ (GLUH) (κύριο όνομα) 

ΒΑΝΤΙΜ (VADIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΖΟΚΑΡΟΥ (COJOCARU) (κύριο 

όνομα) ΕΛΕΝΑ (ELENA)
3.- Με την Φ. 1191/2016/0000238/03-02-2017 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε 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 
02-03-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (επώνυμο) ΝΤΡΙΖΙ (πα-
τρώνυμο) ΤΖΕΜΑΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
03-12-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΡΤΗΣ, 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 25-01-2003 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ν. 3731/2008).

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΡΙΖΙ (DRIZI) (κύριο όνομα) ΤΖΕ-

ΜΑΛ (XHEMAL)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΡΙΖΙ (DRΙΖI) (κύριο όνομα) ΡΑ-

ΪΜΟΝΤΑ
4.- Με την Φ. 1092/2015/0001198/03-02-2017 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε 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 
02-11-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΓΚΛΟΥΧ 
(πατρώνυμο) ΒΑΝΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 09-03-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΡΤΗΣ, 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 
22-09-2001 και ο πατέρας του, ως υπήκοος Μολδαβίας 
κατείχε Άδεια Διαμονής Δεκαετούς Διάρκειας με ημερο-
μηνία λήξης του εντύπου την 29-1-2022, ενώ σήμερα ως 
υπήκοος Ρουμανίας, κατέχει βεβαίωση πολίτη κράτους 
μέλους της Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΛΟΥΧ (GLUH) (κύριο όνομα) 

ΒΑΝΤΙΜ (VADIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΖΟΚΑΡΟΥ (COJOCARU) (κύριο 

όνομα) ΕΛΕΝΑ (ELENA)
5.- Με την Φ. 1179/2016/0000167/03-02-2017 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε 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 
17-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΙ (επώνυμο) ΚΟΤΣΙΑΣΙ (πα-
τρώνυμο) ΓΚΕΡΓΚΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
30-08-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΡΤΗΣ, 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 
01-07-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ν. 3731/2008).

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΤΣΙΑΣΙ (KOCIASI) (κύριο όνο-

μα) ΓΚΕΡΓΚΙ (GJERGJI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΤΣΙΑΣΙ (KOCIASI) (κύριο όνομα) 

ΜΙΓΚΕΝΑ (MIGENA)
6.- Με την Φ. 1180/2016/0000168/03-02-2017 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε 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 
17-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΚΟΤΣΙΑΣΙ 
(πατρώνυμο) ΓΚΕΡΓΚΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 17-12-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΡΤΗΣ, 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 
01-07-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ν. 3731/08)

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΤΣΙΑΣΙ (KOCIASI) (κύριο όνο-

μα) ΓΚΕΡΓΚΙ (GJERGJI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΤΣΙΑΣΙ (KOCIASI) (κύριο όνομα) 

ΜΙΓΚΕΝΑ (MIGENA)
7.- Με την Φ. 1139/2015/0001348/03-02-2017 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε 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 
27-11-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ (επώνυμο) ΝΤΟΥΣΟ (πα-
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τρώνυμο) ΛΑΒΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
07-06-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΡΤΗΣ, 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 21-02-2003 
και ο πατέρας της κατείχε κατά το χρόνο υποβολής της 
κοινής αίτησης - δήλωσης ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕ-
ΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ν. 3731/2008) και σήμερα κατέχει τίτλο 
νόμιμης διαμονής που περιλαμβάνεται και αυτός στους 
περιοριστικά απαριθμούμενους τίτλους της παρ. γ του 
άρθρου 1Α του Κ.Ε.Ι. (ν. 4332/2015), ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑ-
ΜΕΝΩΝ (ν. 4251/2014).

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΣΟ (DUSHO) (κύριο όνομα) 

ΛΑΒΝΤΙ (LAVDI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΣΟ (DUSHO) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΑ (ALMA)

  Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

I

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.-   Με την Φ. 1205/2016/0000309/03-02-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 
- ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 18-03-2016 δήλω-
ση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΒΑΡΦΙ (πατρώνυμο) ΒΕΡΜΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-05-2000, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, 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 30-06-2015 σύμφωνα με την 
αριθ. 6311/22-9-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Πελοποννήσου.

2.- Με την Φ. 1214/2016/0000353/03-02-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 
- ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 30-03-2016 δή-
λωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΜΙΧΑΗΛ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (επώνυμο) ΚΟΥΚΙΑ 
(πατρώνυμο) ΣΕΦΚΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
20-11-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑ-
ΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 

εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθ. 1832/19-2-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

3.- Με την Φ. 1211/2016/0000342/03-02-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 28-03-2016 δήλωση 
- αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) 
ΕΝΚΕΛΕΝΤ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-03-2000, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, 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 30-06-2015 σύμφωνα με την 
αριθ. 2885/15-3-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Πελοποννήσου.

4.- Με την Φ.1207/2016/0000312/03-02-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 21-03-2016 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΕΤΙΟΣ 
(επώνυμο) ΒΑΣΙΛΙΣ (πατρώνυμο) ΓΚΡΙΓΚΟΡΙ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-07-1999, και κατοικεί στο 
Δήμο ΣΠΑΡΤΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 7232/9-10-2015 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

  Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)
    Στην περίληψη της υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.200202/2016/ 

0010142/1-7-2016 απόφασης πολιτογράφησης η οποία 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2203/15/7/2016 (τεύχος Β΄), 
στη σελίδα 23896 στην Α΄ στήλη στον 1ο στίχο έκτων 
άνω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο επώνυμο: «ΣΙΔΕΡΗ -ΣΙΔΕΡΙΔΗ»
στο ορθό: «ΣΙΔΕΡΙΔΟΥ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)
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(8)

    Στην περίληψη της υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.190861/ 
0032384/15-3-2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η 
οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1060/14-4-2016 (τεύχος 
Β΄), στη σελίδα 13829 στην α΄ στήλη και στον 12ο στίχο 
εκ των άνω, διορθώνεται η ημερομηνία γέννησης:

από το εσφαλμένο: «15-10-1953» 
στo ορθό: «11-12-1953».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

(9)
    Στην αρ. πρωτ. Φ.5110/2016/0017543/10-11-2016 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4372/30-
12-2016 (τεύχος Β΄) στη σελίδα 44184 και στήλη Α, στους 
στίχους 11 και 16 έκ των κάτω διορθώνονται τα λανθα-
σμένα:

«ως ανήλικος», «του ενήλικου»
στα ορθά:
«ως ανήλικης» «της ενήλικης», αντίστοιχα.

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)  

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