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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση 

του τέκνου.

Με την Φ.7575/2016/0019805/03-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.  3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 21.11.2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΑΛΕΞΙΑ (επώνυμο) ΚΑΓΙΑ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-03-2006, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής 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 17-08-2001 και ο πατέρας της κα-
τέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΓΙΑ (KAJA) (κύριο όνομα) ΝΤΡΙ-

ΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΓΙΑ (KAJA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΝΤΙΑΝΑ (ARDJANA).

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
I

(2)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1.- Με την Φ.2109/2016/0003457/31-01-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) 
γίνεται αποδεκτή η από 06-12-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΡΑΛΚΑ (KRALKA) 
ΠΙΡΡΟ (PIRRO) ον. πατρός ΛΙΓΚΟΡ (LIGOR), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α497949, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
27-06-1971 και κατοικεί στο Δήμο ΒΕΡΟΙΑΣ.

2.- Με την Φ.2111/2016/0003458/07-02-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 08-12-2016 αίτη-
ση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 
ΚΑΡΑΦΙΛΑΪ (KARAFILAJ) ΙΛΙΡΙΑΝ (ILIRJAN) ον. πατρός 
ΙΝΤΑΓΕΤ (INDAJET), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α454661, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-07-1971 και κατοικεί 
στο Δήμο ΒΕΡΟΙΑΣ.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(3)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

Με την Φ. 19648/2016/0001371/17-01-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), 
γίνεται αποδεκτή η από 22-04-2016 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΡΓΚΟ (επώ-
νυμο) ΧΑΣΙ (πατρώνυμο) ΣΟΥΚΡΙ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-09-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΣ 
ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, (Δημοτική Κοινότητα Αιτωλικού) 
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 30-06-2013 σύμ-
φωνα με την αριθ. Φ.53.4/3489/30-03-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

I

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.- Με την αριθ. Φ.19702/2016/0002738/17-01-2017 
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 13-06-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΣΑΝΙ (όνομα) ΕΛΤΓΙΟΝ 
(πατρώνυμο) ΣΕΧΕΡΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
28.05.1994, και κατοικεί στο Δήμο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, (Δη-
μοτική Κοινότητα Ναυπάκτου) 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 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 
Φ.53.4/8795/16-10-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας. 

2.- Με την αριθ. Φ.19697/2016/0002574/17-01-2017 
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 

08.06.2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΔΙΜΟ (όνομα) ΜΑΡΚΟ (πατρώνυμο) 
ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30.06.1994, και 
κατοικεί στο Δήμο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, (Δημοτική Κοινότητα 
Ναυπάκτου) για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.06.2012 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.4/2573/02-03-2016 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και 
εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του 
από ΜΑΡΚΟ ΔΙΜΟ σε ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΟΣ.

3.- Με την αριθ. Φ.19704/2016/0002734/17-01-2017 
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 16-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΕΚΑ (όνομα) ΜΥΦΑΡΕΤΕ 
(πατρώνυμο) ΜΕΣΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 17-09-1988, και κατοικεί στο Δήμο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, 
(Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου) 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 30-06-2010 σύμφωνα με την αριθ. 
Φ.53.4/5665/20-05-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας. 

4.- Με την αριθ. Φ.19719/2016/0002560/17-01-2017 
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 
08-07-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
(πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
17-01-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ, (Δημ. Κοιν. 
Αγρινίου) 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 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.4/3165 /10-03-2016 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. 

5.- Με την αριθ. Φ.19756/2016/0002262/17-01-2017 
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 16-08-2016 δήλωση - 
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αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΠΑΓΙΑ (όνομα) ΛΕΝΤΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΓΚΟΥΡΙ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-03-1998, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ, (Τοπ. Κοιν. Ζευγαρακίου) 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 30-06-2016 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.53.4/7918/22-07-2016 βεβαίωση της Περιφερεια-
κής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. 

6.- Με την αριθ. Φ.19753/2016/0002726/17-01-2017 
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 
03-08-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΕΛΙΚΟ (όνομα) ΦΙΟΝΤΟΡ (πα-
τρώνυμο) ΒΙΛΣΟΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
29.09.1989, και κατοικεί στο Δήμο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, (Δη-
μοτική Κοινότητα Ναυπάκτου) 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 30-06-2008 σύμφωνα με την αριθ. 
Φ.53.4/5272/10-05-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός 
του ονοματεπωνύμου του από ΦΙΟΝΤΟΡ ΒΕΛΙΚΟ σε 
ΦΙΟΝΤΟΡ ΒΕΛΙΚΟΣ.

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 αριθ. Φ.19696/2016/0002732/17-01-2017 
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 
07-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΣΙ (όνομα) ΕΡΙΣΑ (πατρώνυμο) 
ΧΑΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-09-1996, 
και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, (Τοπ. 
Κοιν. Λεσινίου) για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.06.2014 

σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.4/5770/18.05.2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

2.- Με την αριθ. Φ.19448/2016/0002620/17-01-2017 
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 
22-01-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΘΑΝΟΥΡ ΛΑΚΣΜΙ ΚΑΝΘΑΜ 
(όνομα) ΡΙΒΑ (πατρώνυμο) ΚΟΘΑΝΟΥΡ ΠΑΠΑΝΑ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-05-1997, και κατοικεί 
στο Δήμο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, (Δημοτική Κοινότητα Ναυπά-
κτου) για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συ-
μπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.4/12699/13-01-2016 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. 

3.- Με την αριθ. Φ.19615/2016/0002572/17-01-2017 
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 30.03.2016 δήλωση - 
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν 
τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΧΑΜΕΤΑΪ (όνομα) ΦΡΑΝΤΣΗ 
(πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
29-09-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ, 
(Δημοτική Κοινότητα Κατούνας) για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με 
την αριθ. Φ.53.4/8491 /12-10-2015 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. 

4.- Με την αριθ. Φ.19414/2016/0001569/17-01-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και 
Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
05.01.2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΧΑΪ (όνομα) 
ΠΑΟΥΛΟ (πατρώνυμο) ΑΣΚΕΡΙ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-07-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΣ 
ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, (Δημοτική Κοινότητα Αιτωλικού) 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα 
με την αριθ. Φ.53.4/11052 /01-12-2015 βεβαίωση της 
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Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και εγκρίθηκε 
ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΠΑΟΥΛΟ 
ΣΑΧΑΪ σε ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΧΑΪ.

5.- Με την αριθ. Φ.19427/2016/0002295/17-01-2017 
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 
17-08-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΑΝΕΡΕ (όνομα) ΒΙΡΤΑ ΓΙΟΦΑ-
ΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΡΕΪΝ ΜΑΡΤΕΝ ΛΟΥΘΕΡ, που 
γεννήθηκε στην ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ την 03-09-1987, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ, (Δημ. Κοιν. 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 30-06-2005 σύμφωνα με την 
αριθ. 4316 /08-08-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ιονίων Νήσων.

6.- Με την αριθ. Φ.19669/2016/0002736/17-01-2017 
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 16-05-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΕΜΑΪ (όνομα) ΜΑΛΒΙΝΑ 
(πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
08-01-1990, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟ-
ΛΟΓΓΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2008 σύμφωνα με την αριθ. 
Φ.53.4/4900/11-05-2016 βεβαίωση της Περιφερεια κής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας. 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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