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αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

7 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοί-
τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος 
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

8 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλ-
λοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικη.

9 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-
λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-
ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα 
η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

10 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-
λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-
ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα 
η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

11 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-

λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ.6730/2017/0000261/27-09-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004- 
ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 18-01-2017 δήλω-
ση- αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) 
ΑΡΝΙΣΑ (επώνυμο) ΖΟΓΚΟΥ (πατρώνυμο) ΝΤΕΡΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-11-2001, και κατοικεί 
στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.3/457/ 23-01-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(2)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

 1.  Με την αριθ. Φ.17275/2017/0001194/03-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Πελοποννήσου, Δυτ. 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. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
15-03-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΥΚΑ (όνομα) ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΑΡΔΟΥΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 29-09-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥ-
ΚΗΝΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 
σύμφωνα με την αριθ. 1539/15-02-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, και το με αριθμ.
πρωτ.315/26-01-2017 πιστοποιητικό διετούς παρακολού-
θησης από την ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ.

2. Με την αριθ. Φ.17307/2017/0001183/03-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. 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. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
05-05-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΝΤΟΤΣΙ (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
(πατρώνυμο) ΡΟΜΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
25-06-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, 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 30-06-2011 
σύμφωνα με την αριθ. 3570 / 10-04-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(3)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλ-

λοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 

τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικος.

  Με την αριθ. Φ. 17295/2017/0001200/03-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. 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. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
21-04-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΙ (όνομα) ΧΑΪΡΟ (πα-
τρώνυμο) ΧΥΣΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
04-04-1987, και κατοικεί στο Δήμο ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2003 σύμφωνα με την αριθ. 3572/19/ 13-03-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρί-
θηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από 
ΧΑΪΡΟ ΓΚΙΟΝΙ σε ΧΑΪΡΟ ΓΚΙΩΝΗΣ.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(4)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοί-

τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 

το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος 

αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

  Με την αριθ. Φ. 17224/2017/0000912/03-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. 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 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
03-02-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΙ (όνομα) ΕΝΕΑ (πα-
τρώνυμο) ΜΕΝΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
26-05-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, 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 30-06-2015 σύμφωνα με την 
αριθ. 1295/08-02-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Πελοποννήσου.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
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(5)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοί-

τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 

το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 

δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

  Με την αριθ. Φ. 17228/2017/0000329/03-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. 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 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
03-02-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΛΛΟΥΤΑ (όνομα) ΓΙΟΝΙΝΤΑ 
(πατρώνυμο) ΑΒΝΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
04-04-1993, και κατοικεί στο Δήμο ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, 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 30-06-2012 σύμφωνα με την 
αριθ. 12002/28-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Πελοποννήσου.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(6)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει ολοκληρώσει μετά την 9/7/2015 τη φοί-

τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 

το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος 

αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

  Με την αριθ. Φ. 17230/2017/0001038/03-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
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 03-02-2017 δήλωση -αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΙΟ-
ΣΕ (όνομα) ΚΛΕΑΝ (πατρώνυμο) ΓΚΟΥΡΙ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-04-1998, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, 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 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθ. 7306/10-08-2016 βεβαίωση της 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
Ι

(7)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοί-

τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 

το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος 

αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

  Με την αριθ. Φ. 17269/2017/0000976/03-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. 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 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
10-03-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΗ (όνομα) ΛΟΡΕΝΤΣ (πα-
τρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
17-09-1992, και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλή-
ρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 
σύμφωνα με την αριθ. 239/11-01-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
Ι

(8)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλ-

λοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 

τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικη.

  Με την αριθ. Φ. 17255/2017/0000928/03-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. 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. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
06-03-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΛΛΟ (όνομα) ΓΙΟΥΡΓΚΕΝΑ 
(πατρώνυμο) ΚΡΕΝΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
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02-12-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, 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 30-06-2010 
σύμφωνα με την αριθ. 1352/09-02-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
Ι

(9)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-
λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-
ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα 
η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.17330/2017/0001281/03-10-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, 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 09-06-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ (επώνυμο) ΛΕΚΑ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-04-2005, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 12-12-2002 και η μητέρα του 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΕΚΑ (LEKA) (κύριο όνομα) 

ΧΡΗΣΤΟ (KRISTO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΕΚΑ (LEKA) (κύριο όνομα) ΒΑΣΑ 

(VASHA).

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
Ι

(10)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-
λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-
ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα 
η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.17346/2017/0001438/03-10-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, 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 05-07-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗ (επώ-
νυμο) ΤΣΑΡΤΣΙΟΥ (πατρώνυμο) ΚΡΕΝΑΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-06-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, 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 02-07-2003 και ο πατέρας του κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΡΤΣΙΟΥ (CARCIU) (κύριο όνο-

μα) ΚΡΕΝΑΡ (KRENAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΡΤΣΙΟΥ (CARCIU) (κύριο όνο-

μα) ΓΙΟΥΛΙΑΝΑ (JULJANA).

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(11)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ.17391/2017/0001701/03-10-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, 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 30-08-2017 δήλωση -αίτηση του ανήλι-
κου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΟΛΣΙΑΝ (επώνυμο) 
ΜΕΞΙ (πατρώνυμο) ΦΛΟΡΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 22-11-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗ-
ΝΩΝ, 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 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθ. 7193/11-08-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ  
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
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