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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

1.  Με την υπ’ αριθ. Φ.101211/2016/0003623/
10-04-2017 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/
2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρ-
θρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 –
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 11-02-2016 δήλωση -
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΜΠΑΤΣΙΑ (πατρώνυμο) ΜΠΑΡΙΑΜ, 
που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 03-10-2001 και κατοικεί 
στο Δήμο Αθηναίων, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 09-08-2001 και η μητέρα του 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΤΣΙΑ (BACJA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΑΡΙΑΜ (BARJAM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΚΟ (DOKO) (κύριο όνομα) 

ΖΑΜΙΡΑ (ZAMIRA).
2. Με την υπ’ αριθ. Φ.101436/2016/0004466/10-04-2017

απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 
Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 18-02-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΝΑΣ 
(επώνυμο) ΜΑΡΑΣΙΓΚΑΝ (πατρώνυμο) ΑΡΜΑΝΤΟ, που 
γεννήθηκε στην Ελλάδα την 13-11-2008 και κατοικεί στο 
Δήμο Αθηναίων, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 13-11-1998 και η μητέρα του κατέχει άδεια 
διαμονής αορίστου διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΡΑΣΙΓΚΑΝ (MARASIGAN) (κύ-

ριο όνομα) ΑΡΜΑΝΤΟ (ARMANDO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΡΚΟ (SURCO) (κύριο όνομα) 

ΕΛΣΑ (ELSA) .

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ   

Ι

(2)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

 Με την υπ’ αριθ. Φ.1958/2017/0000331/ΑΚ/27-04-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 
Α΄), γίνεται δεκτό το από 05-10-2016 αίτημα του πατέρα 
της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΣΚΛΕΠΑΡΗ (όνομα) 
ΘΕΟΛΟΓΙΑ - ΜΕΛΙΝΑ (πατρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, που 
γεννήθηκε στην Ελλάδα την 08-05-2010, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(3)  
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα. 

 Με την υπ’ αριθ. Φ.4003/2017/0000336/20-04-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, 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 09-03-2017 δήλωση - 
αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία: (όνομα) 
ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο) ΤΖΕΜΑΪ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΣΙ, που 
γεννήθηκε στην Αλβανία την 14-09-2001 και κατοικεί 
στο Δήμο Ηγουμενίτσας, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
Φ.43/1321/06-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Ηπείρου. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

ΟΛΓΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ   

Ι

(4)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την υπ’ αριθ. Φ.20288/2016/0001257/30-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης 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 
31-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΑΒΝΤΙ (πατρώ-
νυμο) ΚΕΜΠΙΡ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 29-06-
2002 και κατοικεί στο Δήμο Ζακύνθου, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 29-03-2000 και ο πατέρας 
της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΒΝΤΙ (AVDI) (κύριο όνομα) ΚΕ-

ΜΠΙΡ (QEBIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΒΝΤΙ (AVDI) (κύριο όνομα) ΕΣΜΑ 

(ESMA).
2. Με την υπ’ αριθ. Φ.20289/2016/0001258/30-03-2017 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης 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 
31-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΕΝΤΙΣΟΝ (επώνυμο) ΑΓΚΑΛΛΙΟΥ 
(πατρώνυμο) ΕΝΓΚΕΛ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα 
την 22-02-2006 και κατοικεί στο Δήμο Ζακύνθου, 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 
18-07-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΓΚΑΛΛΙΟΥ (AGALLIU) (κύριο 

όνομα) ΕΝΓΚΕΛ (ENGJELL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΓΚΑΛΛΙΟΥ (AGALLIU) (κύριο 

όνομα) ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA).
3. Με την υπ’ αριθ. Φ.20285/2016/0001193/30-03-2017 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης 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 
26-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΜΠΟΡΑ (επώνυμο) ΜΠΕΚΤΑΣΙ 
(πατρώνυμο) ΓΚΡΑΜΟΣ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα 
την 27-12-2006 και κατοικεί στο Δήμο Ζακύνθου, 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, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
26-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΚΤΑΣΙ (BEKTASHI) (κύριο 

όνομα) ΓΚΡΑΜΟΣ (GRAMOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΚΤΑΣΙ (BEKTASHI) (κύριο όνο-

μα) ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA).
4. Με την υπ’ αριθ. Φ.20284/2016/0001137/30-03-2017 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης 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 
25-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΙΚΑ (επώνυμο) ΧΥΣΙ (πατρώ-
νυμο) ΜΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 16-04-
2008 και κατοικεί στο Δήμο Ζακύνθου, 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 14-03-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΣΙ (HYSI) (κύριο όνομα) ΜΙΡΙΑΝ 

(MIRIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΣΙ (HYSI) (κύριο όνομα) ΜΑΡ-

ΣΕΛΑ (MARSELA).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14491Τεύχος Β’ 1534/04.05.2017

5. Με την υπ’ αριθ. Φ.20268/2016/0001028/30-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης 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 13-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΝΟΥΖΙ 
(πατρώνυμο) ΛΟΥΤΦΙ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 
14-12-2007 και κατοικεί στο Δήμο Ζακύνθου, 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 21-08-2001 
και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΟΥΖΙ (NUZI) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΤΦΙ (LUTFI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΟΥΖΙ (NUZI) (κύριο όνομα) 

ZEMPIE (ZEMRIE)  .

Ο  ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

(5)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

1.  Με την υπ’ αριθ. Φ.16808/2015/0002215/30-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης 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 02-12-2015 δή-
λωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (επώνυμο) ΧΑΜΑΤΑΪ (πατρώνυμο) 
ΠΡΟΛΕΤΑΡ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 08-03-2000 
και κατοικεί στο Δήμο Κέρκυρας, 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 
υπ’ αριθ. 5148/16-11-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ιονίων Νήσων.

2. Με την υπ’ αριθ. Φ.16915/2016/0000083/30-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης 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 15-01-2016 δήλωση -
αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) 
ΓΕΤΜΙΡΑ (επώνυμο) ΧΑΜΠΙΛΑΪ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, 
που γεννήθηκε στην Αλβανία την 25-12-1998 και κα-
τοικεί στο Δήμο Κέρκυρας, για την απόκτηση της ελλη-

νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
6094/16-12-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ιονίων Νήσων.

3. Με την υπ’ αριθ. Φ.16925/2016/0000113/30-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης 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 20-01-2016 δή-
λωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ (επώνυμο) ΣΕΛΑ (πατρώνυμο) 
ΙΛΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 09-11-2000 
και κατοικεί στο Δήμο Κέρκυρας, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
332/20-01-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ιονίων Νήσων.

4. Με την υπ’ αριθ. Φ.16933/2016/0000133/30-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης 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 25-01-2016 δήλω-
ση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνο-
μα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΝΤΟΥΛΟΜΑΤΗ (πατρώνυμο) 
ΣΚΕΛΚΗΜ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 18-10-1999 
και κατοικεί στο Δήμο Κέρκυρας, 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 
υπ’ αριθ. 6387/19-01-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ιονίων Νήσων.

5. Με την υπ’ αριθ. Φ.16941/2016/0000158/30-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης 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 27-01-2016 δήλωση -
αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) 
ΤΖΕΝΣΙΛΑ (επώνυμο) ΛΕΣΙ (πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που 
γεννήθηκε στην Αλβανία την 18-02-2000 και κατοικεί 
στο Δήμο Κέρκυρας, 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 υπ’ αριθ. 
156/27-01-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ιονίων Νήσων.
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6. Με την υπ’ αριθ. Φ.16951/2016/0000175/30-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης 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 27-01-2016 δήλω-
ση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνο-
μα) ΙΛΙΡΙΑΝ (επώνυμο) ΝΟΚΑ (πατρώνυμο) ΛΑΤΙΦ, που 
γεννήθηκε στην Αλβανία την 18-06-2000 και κατοικεί 
στο Δήμο Κέρκυρας, 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 υπ’ αριθ. 
5004/12-11-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ιονίων Νήσων.

7. Με την υπ’ αριθ. Φ.16952/2016/0000181/30-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης 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 29-01-2016 δή-
λωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΕΡΟΛΑΝΤ (επώνυμο) ΣΚΟΥΡΤΑΪ (πατρώνυμο) 
ΒΑΓΓΕΛ, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 27-05-1998 
και κατοικεί στο Δήμο Κέρκυρας, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
159/22-1-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ιονίων Νήσων.

8. Με την υπ’ αριθ. Φ.16953/2016/0000192/30-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης 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 29-01-2016 δή-
λωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ (επώνυμο) ΜΕΡΚΟ (πατρώνυμο) 
ΣΕΦΕΡ, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 14-08-1999 
και κατοικεί στο Δήμο Κέρκυρας, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
357/25-01-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ιονίων Νήσων.

9. Με την υπ’ αριθ. Φ.16954/2016/0000200/30-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης 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 29-01-2016 δή-
λωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΟΡΕΣΤΗΣ (επώνυμο) ΜΑΡΤΙΝΟ (πατρώνυμο) 
ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 18-06-1999 και 
κατοικεί στο Δήμο Κέρκυρας, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
179/26-01-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ιονίων Νήσων.

10. Με την υπ’ αριθ. Φ.16969/2016/0000265/30-03-
2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρω-
μένης 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 08-02-2016 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοι-
χεία (όνομα) ΑΡΙΣ (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΙΜΑΪ (πατρώνυμο) 
ΑΔΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 10-12-1999 
και κατοικεί στο Δήμο Κέρκυρας, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
310/03-02-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ιονίων Νήσων.

11. Με την υπ’ αριθ. Φ.16982/2016/0000334/30-03-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης 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 19-02-2016 δήλωση -
αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) 
ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) ΚΟΡΔΙΣΤΕ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, 
που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 06-09-1999 και κατοι-
κεί στο Δήμο Κέρκυρας, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2014 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 564/08-02-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. 

 Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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