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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

1.  Με την αριθμ. Φ.19550/2017/0000241/21-08-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτικής 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 29-02-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΡΓΙΑΝΙ (όνομα) ΕΣΜΕΡΑΛ-
ΝΤΑ (πατρώνυμο) ΝΕΤΖΙΠ, που γεννήθηκε στην Αλβανία 
την 21-05-1985, 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 30-06-2004 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.53.4/2419/25.02.2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

2. Με την αριθμ. Φ.19954/2017/0000844/21-08-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-

κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β
του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
03-02-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΟΤΑΪ (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΕΝΤΡΙ, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 
18-01-1996, 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 
αριθμ. Φ.53.4/363/13-01-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

3. Με την αριθμ. Φ.19953/2017/0000843/21-08-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του 
άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 03-02-2017 δήλωση -
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν 
τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΖΟΤΑΪ (όνομα) ΤΖΕΣΙΑΝΑ (πατρώνυμο) 
ΜΠΕΝΤΡΙ, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 25-08-1998, 
και κατοικεί στο Δήμο Ξηρομέρου, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με 
την αριθμ. Φ.53.4/364/13/1/2017/13-01-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

4. Με την αριθμ. Φ.17939/2017/0001053/21-08-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2
του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β
του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
08-07-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
(πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 
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10-01-1993, και κατοικεί στο Δήμο Αγρινίου, (Δημοτική 
Κοινότητα 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2011 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.53.4/3166/10-
03-2016/βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 
Ελλάδας.

5. Με την αριθμ. Φ.19912/2017/0001514/21-08-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2
του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β 
του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
16-12-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΕΛΙ (όνομα) ΕΝΕΪΝΤΑ (πατρώνυ-
μο) ΝΕΦΑΪΛ, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 31-8-1995,
και κατοικεί στο Δήμο Αγρινίου, (Τοπική Κοινότητα 
Σπολάιτας) 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 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.53.4/14638/08-12-2016 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

6. Με την αριθμ. Φ.19913/2017/0001516/21-08-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2
του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β
του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
16-12-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΕΛΙ (όνομα) ΓΙΟΥΓΚΕΡΤΑ (πα-
τρώνυμο) ΝΕΦΑΪΛ, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 
11-12-1996, και κατοικεί στο Δήμο Αγρινίου, (Τοπική 
Κοινότητα Σπολάιτας) 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 Ελλάδα 
την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.53.4/14636/ 
08-12-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυ-
τικής Ελλάδας.

7. Με την αριθμ. Φ.19962/2017/0000305/21-08-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 08-02-2017 δήλωση -
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΑΛΙΑΪ (όνομα) ΝΤΟΥΡΑΤΑ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που 
γεννήθηκε στην Αλβανία την 03-07-1996, και κατοικεί 
στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, (Δημοτική Κοινό-

τητα Ι.Π. Μεσολογγίου) 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 
αριθμ. Φ.53.4/827/9-1-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

8. Με την αριθμ. Φ.19957/2017/0000303/21-08-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 07-02-2017 δήλω-
ση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη 
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΧΑΜΕΤΑΪ (όνομα) ΕΣΤΙΛΙΑΝΑ 
(πατρώνυμο) ΓΙΑΣΑΡ, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 
14-11-1996, και κατοικεί στο Δήμο Αγρινίου, (Δημοτική 
Κοινότητα Καινουργίου) για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2014 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.53.4/950/31-1-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

9. Με την αριθμ. Φ.19975/2017/0000546/21-08-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2
του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1
του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
22-02-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΝΙΑ (όνομα) ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ 
(πατρώνυμο) ΝΟΥΡΙ, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 
03-01-1993, και κατοικεί στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσο-
λογγίου, (Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου) για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση έξι 
τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.53.4/15525/03-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός 
του ονοματεπωνύμου του από ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ ΣΕΝΙΑ σε 
ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ ΣΕΝΙΑΣ.

10. Με την αριθμ. Φ.19970/2017/0001811/21-08-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β
του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
20-02-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΛΙΑΝΗ (όνομα) ΓΙΩΡΓΟ (πα-
τρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 
06-07-1994, και κατοικεί στο Δήμο Αγρινίου, (Τοπική 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37681Τεύχος Β’ 3183/12.09.2017

Κοινότητα Ελαιοφύτου) 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 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/1133/
10-02-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε-
ρεάς Ελλάδας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονο-
ματεπωνύμου του από ΓΙΩΡΓΟ ΣΑΛΙΑΝΗ σε ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΣΑΛΙΑΝΗΣ. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ 

I

(2)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

1.  Με τη Φ.20066/2017/0001461/21-08-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 14-06-2017 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΝΑ (επώνυ-
μο) ΓΚΑΤΖΟ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην 
Ελλάδα την 22-09-1999, και κατοικεί στο Δήμο Ιεράς Πό-
λης Μεσολογγίου, (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 30-06-2014 σύμ-
φωνα με την αριθμ. Φ.53.1/5079/10-05-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

2. Με τη Φ.20073/2017/0001492/21-08-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 21-06-2017 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
(επώνυμο) ΜΟΥΣΑΪ (πατρώνυμο) ΝΕΖΙΡ, που γεννήθηκε 
στην Ελλάδα την 11-10-2000, και κατοικεί στο Δήμο Ιε-
ράς Πόλης Μεσολογγίου, (Δημοτική Κοινότητα Νεοχω-
ρίου) 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 αριθμ. Φ.53.1/5904/08-06-2017 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

3. Με τη Φ.20075/2017/0001518/21-08-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 26-06-2017 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΛΒΙΣ (επώ-
νυμο) ΑΖΙΖΗ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΖΙΜ, που γεννήθηκε 
στην Αλβανία την 24-05-2001, και κατοικεί στο Δήμο 
Ακτίου - Βόνιτσας, (Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου) 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθμ. 1560/25-05-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

4. Με τη Φ.20092/2017/0001620/21-08-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 10-07-2017 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΑ 
(επώνυμο) ΣΠΙΡΗ (πατρώνυμο) ΟΔΙΣΕ, που γεννήθηκε 
στην Ελλάδα την 02-03-2001, και κατοικεί στο Δήμο 
Ναυπακτίας, (Δημοτική Κοινότητα Ναύπακτου) για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμ-
φωνα με την αριθμ. Φ.53.1/6325/14-06-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

5. Με τη Φ.20087/2017/0001612/21-08-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 07-07-2017 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΛΕΟΝΑΡΝΤ 
(επώνυμο) ΤΣΙΚΟΥ (πατρώνυμο) ΝΤΑΛΙΠ, που γεννήθηκε 
στην Αλβανία την 06-09-1999, και κατοικεί στο Δήμο 
Αγρινίου, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2017 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.53.1/6865/6-7-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

6. Με τη Φ.20086/2017/0001611/21-08-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 07-07-2017 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ 
(επώνυμο) ΤΣΙΚΟΥ (πατρώνυμο) ΝΤΑΛΙΠ, που γεννήθηκε 
στην Αλβανία την 12-12-2001, και κατοικεί στο Δήμο 
Αγρινίου, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
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μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2017 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.53.1/6864/6-7-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

7. Με τη Φ.20080/2017/0001544/21-08-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 28-06-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλι-
κου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΡΙΕΛΝΤ (επώνυμο) 
ΣΠΕΡΔΕΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΦΤΑΡ, που γεννήθηκε στην 
Αλβανία την 25-11-1999, και κατοικεί στο Δήμο Ακτίου -
Βόνιτσας, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2016 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.53.1/2203/13-3-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

8. Με τη Φ.20089/2017/0001615/21-08-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 07-07-2017 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ 
(επώνυμο) ΚΟΜΠΟΥΖΙ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που γεν-
νήθηκε στην Ελλάδα την 05-06-2000, και κατοικεί στο 
Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, 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 αριθμ. 
Φ.53.1/6388/20-06-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας.

9. Με τη Φ.20088/2017/0001613/21-08-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 07-07-2017 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΡΕΝΙΛΝΤΟ 
(επώνυμο) ΣΙΝΑΪ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε 
στην Αλβανία την 27-12-2001, και κατοικεί στο Δήμο 
Αγρινίου, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2017 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.56.1/6420/6-7-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

10. Με τη Φ.20077/2017/0001520/21-08-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 26-06-2017 δήλωση - αίτηση 

του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ 
(επώνυμο) ΤΑΦΑΝΙ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθη-
κε στην Αλβανία την 29-06-2000, και κατοικεί στο Δήμο 
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, (Τοπική Κοινότητα Πεντάλο-
φου) 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 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.53.1/6221/13-06-2017 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ 
I

(3)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

1.    Με τη Φ.20028/2017/0001063/21-08-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 02-05-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΑΓΙΑΝΤΑ 
(επώνυμο) ΖΕΚΑ (πατρώνυμο) ΤΟΜΟΡ, που γεννήθηκε 
στην Ελλάδα την 17-08-2009, και κατοικεί στο Δήμο Ναυ-
πακτίας, (Τοπική Κοινότητα Δάφνης) για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
A΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 04-07-2001 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΚΑ (ZEKA)
(κύριο όνομα) ΤΟΜΟΡ (TOMOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΚΑ (ZEKA)
(κύριο όνομα) ΝΤΙΑΝΑ (DIANA).
2. Με τη Φ.20050/2017/0001361/21-08-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 29-05-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώ-
νυμο) ΤΡΟΚΑ (πατρώνυμο) ΑΡΙΣΤΙΡ, που γεννήθηκε στην 
Ελλάδα την 02-09-2003, και κατοικεί στο Δήμο Ιεράς Πό-
λης Μεσολογγίου, (Δημοτική Κοινότητα Αιτωλικού) για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην A΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
07-04-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΡΟΚΑ (TROKA)
(κύριο όνομα) ΑΡΙΣΤΙΡ (ARISTIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΡΟΚΑ (TROKA)
(κύριο όνομα) ΣΗΠΡΕΣΑ (SHPRESA).
3. Με τη Φ.20049/2017/0001360/21-08-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 29-05-2017 δήλωση 
- αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΡΟΥΧΙΕ (επώνυμο) ΤΡΟΚΑ (πατρώνυμο) ΑΡΙΣΤΙΡ, που γεν-
νήθηκε στην Ελλάδα την 21-08-2008, και κατοικεί στο 
Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, (Δημοτική Κοινότητα 
Αιτωλικού) για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην A΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 07-04-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΡΟΚΑ (TROKA)
(κύριο όνομα) ΑΡΙΣΤΙΡ (ARISTIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΡΟΚΑΡ (TROKA)
(κύριο όνομα) ΣΠΡΕΣΑ (SHPRESA).
4. Με τη Φ.20068/2017/0001474/21-08-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 19-06-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟΣ 
(επώνυμο) ΠΟΥΠΟΥΡΙ (πατρώνυμο) ΔΟΥΡΙΜ, που γεννή-
θηκε στην Ελλάδα την 17-04-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
Ναυπακτίας, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην A΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 01-07-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΟΥΠΟΥΡΙ (PUPURI)
(κύριο όνομα) ΔΟΥΡΙΜ (DHURIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΟΥΠΟΥΡΙ (PUPURI)
(κύριο όνομα) ΓΚΕΝΤΙΑΝΑ (GENTIANA).
5. Με τη Φ.20029/2017/0001091/21-08-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 04-05-2017 δήλωση -
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΑΛΕΞΗΣ (επώνυμο) ΣΑΛΙΑΝΙ (πατρώνυμο) ΕΡΙΟΝ, που 
γεννήθηκε στην Ελλάδα την 01-08-2006, και κατοικεί 
στο Δήμο Ξηρομέρου, (Τοπική Κοινότητα Φυτειών) για 

την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην A΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
10-05-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΙΑΝΙ (SALIANJI)
(κύριο όνομα) ΕΡΙΟΝ (ERJON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΙΑΝΙ (SALIANJI)
(κύριο όνομα) ΑΛΜΑ (ALMA).
6. Με τη Φ.20056/2017/0001400/21-08-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 06-06-2017 δήλωση -
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΕΝΤΡΙΤ (επώνυμο) ΤΑΦΑΝΙ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που 
γεννήθηκε στην Ελλάδα την 11-02-2005, και κατοικεί στο 
Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, (Τοπική Κοινότητα Πε-
νταλόφου) για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην A΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 09-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΦΑΝΙ (TAFANI)
(κύριο όνομα) ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΦΑΝΙ (TAFANI)
(κύριο όνομα) ΦΛΛΕΝΞΑ (FLLENXA).
7. Με τη Φ.20041/2017/0001278/21-08-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 
1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
19-05-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΘΕΟΔΩΡΑ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πα-
τρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 
13-08-2004, και κατοικεί στο Δήμο Αγρινίου, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην A΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 15-04-2002 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA)
(κύριο όνομα) ΣΚΕΛΚΙΜ (SHKELQIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA)
(κύριο όνομα) ΑΝΤΟΝΕΤΑ (ANTONETA).
8. Με τη Φ.20059/2017/0001414/21-08-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
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(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 08-06-2017 δήλωση -
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΝΤΕΒΙΣ (επώνυμο) ΣΑΡΑΣΕΛΙ (πατρώνυμο) ΧΕΚΟΥΡΑΝ, 
που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 25-05-2004, και κατοικεί 
στο Δήμο Αγρινίου, (Τοπική Κοινότητα Καλυβιών) για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην A΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
14-05-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΡΑΣΕΛΙ (SARASELI)
(κύριο όνομα) ΧΕΚΟΥΡΑΝ (HEKURAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΡΑΣΕΛΙ (SARASELI)
(κύριο όνομα) ΝΑΖΙΜΕ (NAZIME).
9. Με τη Φ.20067/2017/0001470/21-08-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1
του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
16-06-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΣΑ (επώνυμο) ΠΑΪΑ (πατρώνυμο) 
ΣΟΚΡΑΤ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 15-10-2010, 
και κατοικεί στο Δήμο Αγρινίου, (Δημοτική Κοινότητα 
Αγρινίου) για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην A΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 05-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΪΑ (PAJA)
(κύριο όνομα) ΣΟΚΡΑΤ (SOKRAT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΪΑ (PAJA)
(κύριο όνομα) ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA).
10. Με τη Φ.20063/2017/0001424/21-08-2017 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1
του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
09-06-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (επώνυμο) ΤΑΦΑΝΙ (πα-
τρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 
21-06-2004, και κατοικεί στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσο-
λογγίου, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην A΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 04-04-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΦΑΝΙ (TAFANI)
(κύριο όνομα) ΑΓΚΡΟΝ (AGRON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΦΑΝΙ (TAFANI)
(κύριο όνομα) ΝΤΑΦΙΝΑ (DAFINA). 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ 

I

(4)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

1.    Με τη Φ.20030/2017/0001108/21-08-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 04-05-2017 δήλωση -
αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΣΑΛΙΑΝΙ (πατρώνυμο) ΕΡΙΟΝ, που 
γεννήθηκε στην Ελλάδα την 15-10-2001, και κατοικεί 
στο Δήμο Ξηρομέρου, (Τοπική Κοινότητα Φυτειών) 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 30-06-2016 σύμ-
φωνα με την αριθμ. Φ.53.1/2762/15-03-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

2. Με τη Φ.20040/2017/0001264/21-08-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 17-05-2017 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΟΥΪΤΙΜ 
(επώνυμο) ΓΚΕΓΚΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεν-
νήθηκε στην Ελλάδα την 22-10-2000, και κατοικεί στο 
Δήμο Ακτίου - Βόνιτσας, (Τοπική Κοινότητα Βόνιτσας) 
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 σύμ-
φωνα με την αριθμ. Φ.53.4/13904/21-11-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

3. Με τη Φ.20037/2017/0001175/21-08-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 10-05-2017 δήλωση - αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΤΣΙ-
ΑΝΑ (επώνυμο) ΡΕΤΖΕΠΑΪ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που 
γεννήθηκε στην Ελλάδα την 14-06-2000, και κατοικεί στο 
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Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, (Δημοτική Κοινότητα 
Μεσολογγίου) για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2016 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.53.4/882/30-1-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

4. Με τη Φ.20033/2017/0001131/21-08-2017 απόφαση 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 05-05-2017 δήλωση - αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
(επώνυμο) ΚΑΠΛΑΝΙ (πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθη-
κε στην Ελλάδα την 15-02-2001, και κατοικεί στο Δήμο 
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, 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 αριθμ. 
Φ.53.1/3606/19-04-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας.

5. Με τη Φ.20043/2017/0001281/21-08-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 19-05-2017 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΟΥΛΙΑΝΑ (επώ-
νυμο) ΣΕΝΙΑ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην 
Ελλάδα την 04-05-2001, και κατοικεί στο Δήμο Ιεράς Πό-
λης Μεσολογγίου, (Τοπική Κοινότητα Πεντάλοφου) 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 30-06-2016 σύμ-
φωνα με την αριθμ. Φ.53.1/5053/09-05-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

6. Με τη Φ.20052/2017/0001365/21-08-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 29-05-2017 δήλωση - αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΡΤΙΟΛΑ 
(επώνυμο) ΛΟΥΣΚΑ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννή-
θηκε στην Αλβανία την 27-02-2000, και κατοικεί στο 
Δήμο Ξηρομέρου, (Δημοτική Κοινότητα Αστακού) 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 30-06-2016 σύμ-
φωνα με την αριθμ. Φ.53.1/3226/28-03-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

7. Με τη Φ.20055/2017/0001395/21-08-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 02-06-2017 δήλωση -
αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) 
ΟΛΣΙΟΝΑ (επώνυμο) ΒΕΛΚΑΪ (πατρώνυμο) ΚΕΜΑΛ, που 
γεννήθηκε στην Αλβανία την 19-09-2001, και κατοικεί 
στο Δήμο Αγρινίου, (Δημοτική Κοινότητα Αγρινίου) 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 30-06-2016 σύμ-
φωνα με την αριθμ. Φ.53.1/5597/26-05-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

8. Με τη Φ.20054/2017/0001389/21-08-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 02-06-2017 δήλωση -
αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (επώνυμο) ΠΑΠΑ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, 
που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 12-10-2000, και κατοι-
κεί στο Δήμο Αγρινίου, (Τοπική Κοινότητα Ρίγανης) 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 σύμ-
φωνα με την αριθμ. Φ.53.1/5607/26-05-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

9. Με τη Φ.20057/2017/0001402/21-08-2017 απόφαση 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 07-06-2017 δήλωση - αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΣΑΡΑ 
(επώνυμο) ΧΑΣΙ (πατρώνυμο) ΖΟΥΛΦΙ, που γεννήθηκε 
στην Αλβανία την 26-06-2001, και κατοικεί στο Δήμο 
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, 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 αριθμ. 
Φ.53.1/5747/30-05-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας.

10. Με τη Φ.20060/2017/0001415/21-08-2017 απόφα-
ση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 08-06-2017 δή-
λωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΗΡΑ (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) 
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ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 24-10-2001, 
και κατοικεί στο Δήμο Αγρινίου, 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 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθμ. 
φ.53.1/5618/26-05-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ 

I

(5)
   Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

 1. Με τη Φ.4278/2016/0004623/21-08-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 23-09-2016 αίτη-
ση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 
ΝΤΟΥΠΗΣ (DUPI) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (HARALLAMBOS) ον. 
πατρός ΓΙΩΡΓΗ (JORGJI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A458555, 
που γεννήθηκε στην Αλβανία την 01-03-1975 και κατοι-
κεί στο Δήμο Κορινθίων.

2. Με τη Φ.4315/2016/0004418/21-08-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 07-10-2016 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΝΑΤΣΟ-
ΛΑΡΙ (NACOLLARI) ΡΑΪΜΟΝΤΑ (RAJMONDA) ον. πατρός 
ΛΑΖΟ (LLAZO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A269809, που γεννήθη-
κε στην Αλβανία την 01-04-1982 και κατοικεί στο Δήμο 
Σικυωνίων.

3. Με τη Φ.4454/2017/0000088/21-08-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 07-12-2016 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΓΚΙΝΟΡΑ-
ΡΗ (GJINORARI) ΑΡΗ (ARI) ον. πατρός ΤΣΑΤΣ (CAC), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A270332, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 
08-11-1955 και κατοικεί στο Δήμο Βέλου - Βόχας.

4. Με τη Φ.4478/2017/0000092/21-08-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 16-12-2016 αίτη-
ση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 
ΛΑΡΟ (LARO) ΠΑΝΤΕΛΗ (PANDELI) ον. πατρός ΝΙΚΟΛΑ 
(NIKOLLA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A268835, που γεννήθη-
κε στην Αλβανία την 15-07-1965 και κατοικεί στο Δήμο 
Σικυωνίων.

5. Με τη Φ.4384/2016/0004265/21-08-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 02-11-2016 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΝΤΡΕ-
ΟΥ (NDREU) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (KATERINA) ον. πατρός ΓΙΩΡΓΟ 
(JORGO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A432828, που γεννήθη-
κε στην Αλβανία την 27-02-1985 και κατοικεί στο Δήμο 
Βέλου - Βόχας.

6. Με τη Φ.4431/2016/0004626/21-08-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 25-11-2016 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΡΟΥΤΣΗΣ 
(RUCI) ΚΩΣΤΑΣ (KOSTAQ) ον. πατρός ΘΩΜΑΣ (THOMA), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A268031, που γεννήθηκε στην Αλ-
βανία την 28-11-1990 και κατοικεί στο Δήμο Κορινθίων.

7. Με τη Φ.4371/2016/0004230/21-08-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 31-10-2016 αίτη-
ση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (VASILIU) ΙΩΑΝΝΗΣ (IOANNIS) ον. πατρός 
ΓΙΩΡΓΗΣ (JORGJIS), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A270336, που 
γεννήθηκε στην Αλβανία την 29-08-1975 και κατοικεί 
στο Δήμο Κορινθίων. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ  
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