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5 Διόρθωση σφάλματος στην αρ. πρωτ. Φ.19395/ 
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1  . Με την Φ.19862/2016/0003236/21-02-2017 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 
31-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΖΑ (επώνυμο) ΚΟΡΔΑ (πατρώνυμο) 
ΛΟΥΛΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 04-06-2007, 
και κατοικεί στο Δήμο Αγρινίου, (Δημοτική Κοινότητα 
Αγρινίου) 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 08-02-2001 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΡΔΑ (KORDHA).
(κύριο όνομα) ΛΟΥΛΕΖΙΜ (LULEZIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΡΔΑ (KORDHA)
(κύριο όνομα) ΡΕΖΑΡΤΑ (REZARTA).
2. Με την Φ.19865/2016/0003337/21-02-2017 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 
04-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 
08-12-2007, και κατοικεί στο Δήμο Ναυπακτίας, (Δη-
μοτική Κοινότητα Ναυπάκτου) 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 09-07-2002 και ο πατέρας 
του κατέχει άδεια διανομής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (HOXHAJ)
(κύριο όνομα) ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (HOXHAJ)
(κύριο όνομα) ΑΝΙΛΑ (ANILA).
3. Με την Φ.19869/2016/0003344/21-02-2017 απόφαση 

του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης 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 συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η 
από 04-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΜΠΡΟΣΚΑ 
(πατρώνυμο) ΑΟΥΡΕΛ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 
13-07-2010, και κατοικεί στο Δήμο Θέρμου, (Δημοτική 
Κοινοτήτα Θέρμου) για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα 
από 21-06-2002 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
επί μακρόν διαμένοντος.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΟΣΚΑ (MBROSHKA)
(κύριο όνομα) ΑΟΥΡΕΛ (AUREL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΟΣΚΑ (MBROSHKA)
(κύριο όνομα) ΣΚΙΠΟΝΙΑ (SHQIPONJA).
4. Με την Φ.19868/2016/0003343/21-02-2017 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 
04-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΜΠΡΟΣΚΑ 
(πατρώνυμο) ΑΟΥΡΕΛ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 
13-07-2010, και κατοικεί στο Δήμο Θέρμου, (Δημοτική 
Κοινότητα Θέρμου) 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 21-06-2002 και ο πατέρας της κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΟΣΚΑ (MBROSHKA)
(κύριο όνομα) ΑΟΥΡΕΛ (AUREL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΟΣΚΑ (MBROSHKA)
(κύριο όνομα) ΣΚΙΠΟΝΙΑ (SHQIPONJA).
5. Με την Φ.19871/2016/0003372/21-02-2017 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 
07-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΙΛΙΑΝΑ (επώνυμο) ΝΙΠΟΛΙ (πατρώ-
νυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 02-06-2006, 
και κατοικεί στο Δήμο Αμφιλοχίας, (Δημοτική Κοινότητα 
Αμφιλοχίας) 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 14-05-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΙΠΟΛΙ (NIPOLLI)
(κύριο όνομα) ΙΛΙΡ (ILIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΙΠΟΛΙ (NIPOLLI)
(κύριο όνομα) ΤΑΤΙΑΝΑ (TATJANA).
6. Με την Φ.19874/2016/0003414/21-02-2017 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 
07-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΜΠΑΝ (επώνυμο) ΚΟΡΔΑ 
(πατρώνυμο) ΙΡΦΑΝ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 

09-07-2008, και κατοικεί στο Δήμο Αγρινίου, (Δημοτική 
Κοινότητα Αγρινίου) 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 05-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΡΔΑ (KORDHA)
(κύριο όνομα) ΙΡΦΑΝ (IRFAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΡΔΑ (KORDHA)
(κύριο όνομα) ΕΛΙΝΤΑ (ELIDA).
7. Με την Φ.19876/2016/0003423/21-02-2017 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'), γίνεται αποδεκτή 
η από 08-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΪΣ (επώνυμο) ΡΟΤΣΙ 
(πατρώνυμο) ΡΟΜΕΟ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 
30-07-2005, και κατοικεί στο Δήμο Ακτιού - Βόνιτσας, 
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 
31-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΤΣΙ (ROCI)
(κύριο όνομα) ΡΟΜΕΟ (ROMEO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΤΣΙ (ROCI)
(κύριο όνομα) ΑΝΙΛΑ (ANILA).
8. Με την Φ.19880/2016/0003525/21-02-2017 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης 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 ΙΑ του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδε-
κτή η από 15-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΑΝΑ (επώνυμο) 
ΣΟΥΜΠΑΣΙ (πατρώνυμο) ΣΑΛΙ, που γεννήθηκε στην 
Ελλάδα την 17-02-2010, και κατοικεί στο Δήμο Αμ-
φιλοχίας, (Τοπική Κοινότητα Χαλκιοπουλων) 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 
28-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής 
δεκατούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΜΠΑΣΙ (SUBASHI)
(κύριο όνομα) ΣΑΛΙ (SALI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΜΠΑΣΙ (SUBASHI)
(κύριο όνομα) ΑΦΕΡΝΤΙΤΑ (AFERDITA).
9. Με την Φ.19881/2016/0003540/21-02-2017 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 Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
16-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗΣ (επώνυμο) ΚΟΡΔΑ (πα-
τρώνυμο) ΓΚΟΥΤΖΙΜ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 
09-03-2009, και κατοικεί στο Δήμο Αγρινίου, (Δημοτική 
Κοινότητα Αγρινίου) 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 19-04-2002 και ο πατέρας του κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΡΔΑ(KORDHA)
(κύριο όνομα) ΓΚΟΥΤΖΙΜ (GUXIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΚΡΑΪ (CAKRAJ)
(κύριο όνομα) ΑΡΝΤΙΤΑ (ARDITA).
10. Με την Φ.19885/2016/0003545/21-02-2017 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 
16-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗ (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (πατρώ-
νυμο) ΑΡΙΦ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 28-05-2009, 
και κατοικεί στο Δήμο Ξηρομέρου, (Δημοτική Κοινότητα 
Αστακού) 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 15-03-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής αορίστου διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (SULI)
(κύριο όνομα) ΑΡΙΦ (ARIF).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (SULI)
(κύριο όνομα) ΜΠΟΥΚΟΥΡΙ (BUKURI).

   Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την αριθ. Φ. 19892/2017/0000071/21-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ-
θρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυασμό με 
την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-

γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η 
από 24-11-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΓΚΑΛΛΙΟΥ (όνομα) ΜΑΤΕΟ 
(πατρώνυμο) ΤΟΜΟΡ, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 
02-03-1996, και κατοικεί στο Δήμο Ξηρομέρου, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.53.4/13570/14-11-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας .

2. Με την αριθ. Φ. 19894/2017/0000065/21-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 
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 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδε-
κτή η από 25-11-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΑΤΖΟ (όνομα) 
ΜΙΚΛΟΝΤΙΑΝ (πατρώνυμο) ΓΙΑΧΟ, που γεννήθηκε στην 
Αλβανία την 28-07-1993, και κατοικεί στο Δήμο Ιεράς 
Πόλης Μεσολογγίου, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.53.4/13602/14-11-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

3. Με την αριθ. Φ. 19897/2017/0000069/21-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρ-
θρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 
- ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 28-11-2016 δήλωση 
- αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΝΤΡΑΜΠΟ (όνομα) ΡΑΚΕΛΑ (πατρώνυμο) ΤΑΟΥΛΑΝΤ, 
που γεννήθηκε στην Αλβανία την 03-02-1998, και κατοι-
κεί στο Δήμο Ακτιού - Βόνιτσας, (Τοπική Κοινότητα Αγίου 
Νικολάου) 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 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθ. 4959/11-11-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και εγκρίθηκε 
ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου της από ΡΑΚΕΛΑ 
ΝΤΡΑΜΠΟ σε ΡΑΚΕΛΑ ΝΤΡΑΜΠΟΥ.

4. Με την αριθ. Φ. 19927/2017/0000001/21-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρ-
θρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 
- ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 30-12-2016 δήλωση 
- αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη 
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πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΖΟΓΚΑΪ (όνομα) ΒΕΡΑ (πατρώνυμο) 
ΚΑΣΤΡΙΟΤ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 23-12-1997, 
και κατοικεί στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.53.4/13277/09.11.2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

5. Με την αριθ. Φ. 19890/2017/0000066/21-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρ-
θρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 
- ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 23-11-2016 δήλωση 
- αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη 
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΛΛΑ (όνομα) ΕΡΙΣΕΛΝΤ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 
25-04-1998, και κατοικεί στο Δήμο Ιεράς Πόλης Με-
σολογγίου, (Δημοτική Κοινότητα Αιτωλικού) για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθη-
ση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-
06-2013 σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.4/13600/14-11-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

6. Με την αριθ. Φ. 19888/2017/0000060/21-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ-
θρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυασμό με 
την παρ. 5β του άρθρου IB του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 
18-11-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΑΪ (όνομα) ΡΑΜΑΝΤΑΝ 
(πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε στην Αλβανία 
την 11-12-1992, και κατοικεί στο Δήμο Ιεράς Πόλης Με-
σολογγίου, 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. Φ.53.4/11434/06-10-2016 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

7. Με την αριθ. Φ. 19859/2017/0000063/21-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρ-
θρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 
- ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 25-10-2016 δήλωση 
- αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη 
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΚΟΥΛΛΙ (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ 
(πατρώνυμο) ΕΝΒΕΡ, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 

29-07-1997, και κατοικεί στο Δήμο Αγρινίου, (Τοπική 
Κοινότητα Σκουτεράς) 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 30-06-2013 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.53.4/10587/28-09-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

8. Με την αριθ. Φ. 19864/2017/0000064/21-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ-
θρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυασμό με 
την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 
03-11-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΑΪ (όνομα) ΓΙΟΥΛΙΑΝ 
(πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 04-08-1990, και κατοικεί στο Δήμο Ιεράς Πόλης Με-
σολογγίου, 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 30-06-2010 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.4/11432/06-10-2016 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας .

9. Με την αριθ. Φ. 19882/2017/0000073/21-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 
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 16-11-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΚΙΟ (όνομα) ΚΛΑΡΕΤΑ 
(πατρώνυμο) ΜΠΑΣΚΙΜ, που γεννήθηκε στην Αλβανία 
την 30-10-1995, και κατοικεί στο Δήμο Αγρινίου, 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 
αριθ. Φ.53.4/13296/09-11-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

   Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την αριθ. Φ. 19808/2016/0002808/21-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
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Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρ-
θρου IB του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 
- ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 21-09-2016 δήλωση 
- αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυ-
μο) ΑΡΑΠΑΪ (όνομα) ΡΙΖΑ (πατρώνυμο) ΒΟΥΛΛΝΕΤ, που 
γεννήθηκε στην Αλβανία την 24-04-1997, και κατοικεί 
στο Δήμο Ναυπακτίας, 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.4/10025/16-
09-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 
Ελλάδας.

2. Με την αριθ. Φ. 19807/2016/0002810/21-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρ-
θρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 
- ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 21-09-2016 δήλωση 
- αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώ-
νυμο) ΑΡΑΠΑΪ (όνομα) ΒΑΛΝΤΑΝΟ (πατρώνυμο) ΒΟΥΛ-
ΛΝΕΤ, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 24-09-1995, και 
κατοικεί στο Δήμο Ναυπακτίας, 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 τά-
ξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. 
Φ.53.4/10026/16-09-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας.

3. Με την αριθ. Φ. 19801/2016/0002829/21-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρ-
θρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 
- ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 21-09-2016 δήλωση 
- αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυ-
μο) ΑΓΚΑΛΛΙΟΥ (όνομα) ΧΑΪΝΤΗ (πατρώνυμο) ΧΑΪΡ, που 
γεννήθηκε στην Αλβανία την 19-09-1997, και κατοικεί 
στο Δήμο Ναυπακτίας, 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 30-06-2016 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.53.4/9676/12-09-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας .

4. Με την αριθ. Φ. 19797/2016/0003000/21-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ-
θρου 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 19-09-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΥΤΣΟΥΚΟΥ (όνομα) 
ΚΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-03-1987, και κατοικεί στο Δήμο Ιεράς 
Πόλης Μεσολογγίου, (Τοπική Κοινότητα Γουριάς) για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2002 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.4/5542/11-05-2016 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

5. Με την αριθ. Φ. 19796/2016/0002827/21-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρ-
θρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 
- ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 19-09-2016 δήλωση 
- αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη 
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΤΚΑΪ (όνομα) ΧΑΣΑΝ (πατρώ-
νυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 05-07-
1997, και κατοικεί στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, 
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 30-06-2015 σύμ-
φωνα με την αριθ. Φ.53.4/12598/31-12-2015 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

6. Με την αριθ. Φ. 19790/2016/0002825/21-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρ-
θρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 
- ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 16-09-2016 δήλωση 
- αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΕΜΟΥΣΑΪ (όνομα) ΕΝΚΕΛΑ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΝΟΡ, 
που γεννήθηκε στην Αλβανία την 19-12-1996, και κατοι-
κεί στο Δήμο Ακτιού - Βόνιτσας, 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 τά-
ξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. 
Φ.53.4/9122/31-08-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας .

7. Με την αριθ. Φ. 19782/2016/0003826/21-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ-
θρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυασμό με 
την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η 
από 07-09-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΕΠΕΛΕ (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ 
(πατρώνυμο) ΛΕΦΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
06-11-1995, και κατοικεί στο Δήμο Ναυπακτίας, (Τοπι-
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κή Κοινότητα Αντιρρίου- οικισμός Πλατανίτη) 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 30-06-2014 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.53.4/9242/26-10-2015 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και εγκρίθηκε ο εξελληνι-
σμός του ονοματεπωνύμου της από ΑΝΤΖΕΛΑ ΤΣΕΠΕΛΕ 
σε ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΕΠΕΛΕ.

8. Με την αριθ. Φ. 19746/2016/0003618/21-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ-
θρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυασμό με 
την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η 
από 26-05-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΧΑΪ (όνομα) ΡΕΝΤΟΝ (πα-
τρώνυμο) ΚΟΥΝΤΡΕΤ, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 
10-05-1995, και κατοικεί στο Δήμο Αμφιλοχίας, Δημοτική 
Κοινότητα Αμφιλοχίας) 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.4/7236/24-
06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 
Ελλάδας .

9. Με την αριθ. Φ. 19810/2016/0002837/21-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 
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 αποδε-
κτή η από 23-09-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΜΠΑΝΗ (όνομα) 
ΜΙΡΕΛΑ (πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε στην 
Αλβανία την 11-06-1995, και κατοικεί στο Δήμο Ακτιού 
- Βόνιτσας, 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 αριθ. 3950/28-08-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων .

10. Με την αριθ. Φ. 19809/2016/0002833/21-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρ-
θρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 
- ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 23-09-2016 δήλωση 
- αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΑΡΡΙΚΟΥ (όνομα) ΝΤΟΡΙΝΑ (πατρώνυμο) ΒΕΣΕΛ, που 
γεννήθηκε στην Αλβανία την 07-01-1997, και κατοικεί 

στο Δήμο Αγρινίου, 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.4/9971/
16-09-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυ-
τικής Ελλάδας.

 Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.  Με την αριθ. Φ. 19846/2017/0000053/21-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 
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 αποδε-
κτή η από 14-10-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΧΜΟΥΤΙ (όνο-
μα) ΜΑΤΕΟ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην 
Αλβανία την 11-08-1995, και κατοικεί στο Δήμο Ιεράς 
Πόλης Μεσολογγίου, 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 εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.53.4/5910/24-05-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

2. Με την αριθ. Φ. 19849/2017/0000059/21-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρ-
θρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 
- ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 17-10-2016 δήλωση 
- αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυ-
μο) ΧΙΟΥΣΑ (όνομα) ΕΝΙΓΚΕΡΤ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που 
γεννήθηκε στην Αλβανία την 26-12-1997, και κατοικεί 
στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου 
έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι 
τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. 
Φ.53.4/8978/31-08-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας.

3. Με την αριθ. Φ. 19850/2017/0000068/21-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
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Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρ-
θρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 
- ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 17-10-2016 δή-
λωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπε-
βλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας 
της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΡΡΑ (όνομα) ΕΡΣΙΛΝΤΑ 
(πατρώνυμο) ΠΑΪΤΙΜ, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 
31-08-1997, και κατοικεί στο Δήμο Ξηρομέρου, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.53.4/11652/13-10-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

4. Με την αριθ. Φ. 19853/2017/0000061/21-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρ-
θρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 21-10-2016 δήλωση - 
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΛΑΜΚΙΑ (όνομα) ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που 
γεννήθηκε στην Αλβανία την 23-06-1997, και κατοικεί 
στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, (Τοπική Κοινότητα 
Σταμνάς) για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επι-
τυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.4/11735/13-10-
2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 
Ελλάδας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματε-
πωνύμου του από ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ ΛΑΜΚΙΑ σε ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ 
ΛΑΜΚΙΑΣ.

5. Με την αριθ. Φ. 19818/2016/0003006/21-02-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 30-09-2016 δήλωση 
- αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΠΡΑΚΑ (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛΑ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που 
γεννήθηκε στην Αλβανία την 22-06-1997, και κατοικεί στο 
Δήμο Ακτιού - Βόνιτας, (Δημοτική Κοινότητα Βόνιτσας-οι-
κισμός Πούντας-Άκτιο ) 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 δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. Φ.43/6361/26-09-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

6. Με την αριθ. Φ. 19835/2017/0000006/21-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρ-
θρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 
- ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 11-10-2016 δήλωση 
- αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη 
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΟΥΤΡΕ (όνομα) ΣΟΝΙΛΑ (πα-
τρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 
23-09-1998, και κατοικεί στο Δήμο Αγρινίου, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.53.4/10850/29-09-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

7. Με την αριθ. Φ. 19841/2017/0000054/21-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρ-
θρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 
- ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 12-10-2016 δήλωση 
- αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη 
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΙΚΑ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (πα-
τρώνυμο) ΑΓΚΟΥΣ, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 
17-01-1998, και κατοικεί στο Δήμο Αγρινίου, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.4/10929/ 29-09-2016 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

8. Με την αριθ. Φ. 19840/2017/0000067/21-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ-
θρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 
12-10-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΙΚΑ (όνομα) ΓΚΕΣΑΪΝΤΑ (πα-
τρώνυμο) ΑΓΚΟΥΣ, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 
18-12-1995, και κατοικεί στο Δήμο Αγρινίου, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.53.4/10927/29-09-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας .

9. Με την αριθ. Φ. 19811/2017/0000049/21-02-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') 
γίνεται αποδεκτή η από 26-09-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΚΙ (όνομα) 
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ΡΟΝΑΛΝΤΟ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε στην 
Αλβανία την 09-06-1998, και κατοικεί στο Δήμο Ξηρομέρου, 
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 τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.4/9949/
15-09-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 
Ελλάδας.

10. Με την αριθ. Φ. 19812/2017/0000048/21-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρ-
θρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 
- ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 27-09-2016 δήλωση 
- αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη 
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΛΛΕΝΓΚΑ (όνομα) ΙΓΚΛΙ 
(πατρώνυμο) ΣΑΜΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
11-02-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ, 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 30-06-2013 

σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.4/4175/24-06-2016 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

   Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(5)
       Στην Φ.19395/2015/0002084/07-09-2016 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που δημοσιεύ-
τηκε στο ΦΕΚ 3332/18-10-2016 (τ. Β'), διορθώνεται το 
επώνυμο των γονέων:

από το εσφαλμένο:
"ΔΟΥΚΑ"
στο ορθό:
"ΝΤΟΥΚΑ".

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)  
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