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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1.- Με την Φ.208275/2017/0029692/19.10.2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 14/23.5.2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
28.11.2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΑΟΥΣΙ Όνομα ΓΚΕΡΓΚΙ Όν. πατρός ΦΑΤΟΣ, 

γεν. 29.8.1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.59356/2017/0030210/19.10.2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του 
ν.δ. 3370/1955 (258 Α΄), του άρθρου 69 παρ. 1 του 
ν. 2910/2001 (91 Α΄), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄) και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 
(49 Α΄) γίνεται δεκτή η από 1.10.1997 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΤΣΑΝΗ Όνομα ΜΑΡΙΝΕΛΑ Όν. πατρός ΒΑ-
ΣΙΛ, γεν. 1.8.1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι..

1.- Με την Φ.6872/2017/0001003/20.10.2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
6.3.2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (πατρώνυ-
μο) ΙΣΛΑΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25.9.2003, 
και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 19.12.2000 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (HOXHAJ) (κύριο όνομα) 

ΙΣΛΑΜ (ISLAM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (HOXHAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΙΜΟΖΑ (MIMOZA).
2.- Με την Φ.6873/2017/0001004/20.10.2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
6.3.2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΕΜΙΛΙΑ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (πατρώνυ-
μο) ΙΣΛΑΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 6.11.2006, 
και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 19.12.2000 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (HOXHAJ) (κύριο όνομα) 

ΙΣΛΑΜ (ISLAM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (HOXHAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΙΜΟΖΑ (MIMOZA).

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(3)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8η.7.2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

Με την Φ.1880/2017/0001466/23.10.2017 απόφαση 
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 14.6.2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΦΡΑΝΤΣΕΣΚ (επώνυμο) ΤΕΛΧΑ 
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
10.9.2009, και κατοικεί στο Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 28.7.2003 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΕΛΧΑ (TELHA) (κύριο όνομα) 

ΝΙΚΟΛΙΝ (NIKOLIN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΜΠΙΠ (SHEBIP) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΑΝΑ (ALBANA).

Με εντολή Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι..

 1. Με την Φ.17086/2016/0001052/9.10.2017 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 22.4.2016 δήλωση - αίτη-
ση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ 
(επώνυμο) ΚΙΟΣΙΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΙ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 6.11.2005, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 18.12.2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΟΣΙΑ (QOSJA) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΛΙ (LULI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΟΣΙΑ (QOSJA) (κύριο όνομα) 

ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA).
2. Με την Φ.17089/2016/0001064/9.10.2017 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 25.4.2016 δήλωση - αί-
τηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΑ-
ΪΜΙΡ (επώνυμο) ΣΟΥΜΠΑΣΙ (πατρώνυμο) ΦΑΝΤΙΛ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16.11.2006, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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, ο πατέρας του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 16.4.2003 και ο πατέρας του 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΜΠΑΣΙ (SUBASHI) (κύριο 

όνομα) ΦΑΝΤΙΛ (FADIL)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΜΠΑΣΙ (SUBASHI) (κύριο όνο-

μα) ΛΑΒΝΤΙΕ (LAVDIE).
3. Με την Φ.17091/2016/0001067/9.10.2017 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 25.4.2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΧΟΥΡΜΑ (επώνυμο) ΜΟΡΑΤΣΑΪ (πατρώνυμο) ΜΑΝΟΛ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11.7.2007, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συ-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46717Τεύχος Β’ 3848/02.11.2017

νεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 1.7.2003 και ο πατέρας της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΡΑΤΣΑΪ (MORACAJ) (κύριο 

όνομα) ΜΑΝΟΛ (MANOL)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΡΑΤΣΑΪ (MORACAJ) (κύριο 

όνομα) ΛΑΟΥΡΕΤΑ (LAURETA).
4. Με την Φ.17095/2016/0001074/9.10.2017 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 27.4.2016 δήλωση - αίτη-
ση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΙΛΒΙΑ 
(επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 5.10.2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 16.9.2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA) (κύριο όνομα) 

ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA) (κύριο όνομα) 

ΕΛΒΙΡΑ (ELVIRA).
5. Με την Φ.17115/2016/0001154/9.10.2017 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 18.5.2016 δήλωση - αίτη-
ση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΚ 
(επώνυμο) ΝΤΡΕΤΣΑ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29.7.2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 18.7.2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΤΣΑ (NDRECA) (κύριο όνο-

μα) ΠΕΤΡΙΤ (PETRIT)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΤΣΑ (NDRECA) (κύριο όνομα) 

ΒΙΤΟΡΕ (VITORE).
6. Με την Φ.17179/2016/0001446/9.10.2017 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 13.7.2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο) ΚΟΛΑ (πατρώνυμο) ΑΡΜΑΝΤ, που 

γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 6.9.2006, και κατοικεί στο 
Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 9.7.2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα) ΑΡ-

ΜΑΝΤ (ARMAND)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα) ΜΑ-

ΡΙΝΕΛΑ (MARINELA).
7. Με την Φ.17125/2016/0001205/9.10.2017 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 23.5.2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΑΡΜΑΝΤΟ (επώνυμο) ΚΟΛΑ (πατρώνυμο) ΤΖΕΤΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29.4.2005, και κατοικεί στο 
Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 1.7.2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα) ΤΖΕ-

ΤΑΝ (XHETAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα) ΝΟΥ-

ΡΙΕ (NURIE).
8. Με την Φ.17217/2016/0001664/9.10.2017 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 19.8.2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΑΛΜΠΑ (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΙΟΥ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19.11.2007, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 16.3.2003 και ο πατέρας της κατέ-
χει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΙΟΥ (BALLIU) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΜΠΕΡΤ (ALBERT)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΙΟΥ (BALLIU) (κύριο όνο-

μα) ΑΝΑ (ANA).
9. Με την Φ.17312/2016/0002256/9.10.2017 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 
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του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 14.11.2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΠΑΝΑΓΙΟΤ - ΚΛΕΒΙΣ (επώνυμο) ΛΑΜΣΑΪ (πατρώνυμο) 
ΘΟΜΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21.11.2006, 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 30.5.2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΜΣΑΪ (LAMCAJ) (κύριο όνομα) 

ΘΟΜΑ (THOMA)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΜΣΑΪ (LAMCAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΝΙΛΑ (ANILA).
10. Με την Φ.17241/2016/0001786/9.10.2017 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
14.9.2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΝΕΝΣΙ (επώνυμο) ΡΑΜΟΛΛΑΡΙ (πα-
τρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
11.11.2005, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 2.2.2003 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΜΟΛΛΑΡΙ (RAMOLLARI) (κύριο 

όνομα) ΑΡΤΑΝ (ARTAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΜΟΛΛΑΡΙ (RAMOLLARI) (κύριο 

όνομα) ΑΛΜΠΑΝΑ (ALBANA).

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

 (5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι..

1.- Με την αριθμ. Φ.20479/2017/0001094/9.10.2017 
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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 5.12.2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΑΣΑ (όνομα) ΛΑΟΥΡΕΝ 
(πατρώνυμο) ΜΑΡΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 

13.6.1993, και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 30.6.2014 σύμφωνα με την 
αριθμ. 6166/21.11.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ιονίων Νήσων.

2.- Με την αριθμ. Φ.20480/2017/0001271/9.10.2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 5.12.2016 δήλωση - αί-
τηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν 
τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΕΜΟΛΛΑΡΙ (όνομα) ΚΕΪΣΙ (πα-
τρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
19.10.1998, και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 30.6.2014 
σύμφωνα με την αριθμ. 5028/26.10.2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

3.- Με την αριθμ. Φ.20483/2017/0001096/9.10.2017 
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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
7.12.2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΚΑ (όνομα) ΟΛΑ (πατρώνυμο) 
ΚΟΥΪΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10.12.1991, 
και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 30.6.2012 σύμφωνα με την αριθμ. 
6167/26.10.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ιονίων Νήσων.

4.- Με την αριθμ. Φ.20485/2017/0001273/9.10.2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 8.12.2016 δήλωση - αί-
τηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν 
τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΑΛΛΟΥΣΑΪ (όνομα) ΚΛΕΒΑ (πατρώνυμο) 
ΚΛΕΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20.1.1998, 
και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
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πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2013 σύμφωνα με 
την αριθμ. 5027/26.10.2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

5.- Με την αριθμ. Φ.20491/2017/0001100/9.10.2017 
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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
9.12.2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΟΥΡΑ (όνομα) ΜΕΡΙΤΑ (πατρώνυ-
μο) ΝΑΖΜΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26.3.1992, 
και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 30.6.2010 σύμφωνα με την αριθμ. 
1421/16.3.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ιονίων Νήσων.

6.- Με την αριθμ. Φ.20500/2017/0001124/9.10.2017 
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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
19.12.2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΚΑ (όνομα) ΝΤΕΜΙΑΝ (πα-
τρώνυμο) ΝΤΑΛΙΠ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
16.2.1997, και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 30.6.2015 σύμφωνα με την 
αριθμ. 5024/21.11.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ιονίων Νήσων.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι..

1.- Με την αριθμ. Φ.4141/2017/0002027/3.10.2017 
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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
22.6.2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΟΥΜΠΑΣΙ (όνομα) ΑΜΑΡΙΛΝΤΑ 
(πατρώνυμο) ΜΠΑΦΤΙΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 10.8.1996, και κατοικεί στο Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, 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 30.6.2015 σύμφωνα με την 
αριθμ. 2790/10.3.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Πελοποννήσου.

2.- Με την αριθμ. Φ.4150/2017/0001997/3.10.2017 
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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
24.6.2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΥΣΙ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ 
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 25.4.1997, και κατοικεί στο Δήμο ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - 
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου 
έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση 
έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2015 σύμφωνα με την 
αριθμ. 17175/76/2.2.2016 βεβαίωση της Περιφερεια-
κής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός 
του ονοματεπωνύμου του από ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΜΠΟΥΣΙ σε 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΥΣΗΣ.

3.- Με την αριθμ. Φ.4151/2017/0002203/3.10.2017 
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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
27.6.2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΟΥΜΠΑΣΙ (όνομα) ΑΡΤΙΟΝ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΑΣΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
27.10.1995, και κατοικεί στο Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, 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 παρακο-
λούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελ-
ληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2015 σύμφωνα 
με την αριθμ. 3241/22.3.2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

4.- Με την αριθμ. Φ.2993/2017/0002131/3.10.2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
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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 Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
6.7.2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΜΥΦΤΑΡΙ (όνομα) ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ (πα-
τρώνυμο) ΜΥΦΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
24.3.1996, και κατοικεί στο Δήμο ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ, 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 παρακο-
λούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελ-
ληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2014 σύμφωνα 
με την αριθμ. 5201/27.5.2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

5.- Με την αριθμ. Φ.4172/2017/0002061/3.10.2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 11.7.2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΚΟΝΤΑΚΤΣΙΟΥ (όνομα) ΧΡΙΣΤΟΣ (πατρώνυμο) 
ΣΤΕΛΙΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11.7.1998, και 
κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2014 σύμφωνα με 
την αριθμ. 6282/1.7.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Πελοποννήσου.

6.- Με την αριθμ. Φ.4170/2017/0002007/3.10.2017 
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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 11.7.2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΕΛΟ (όνομα) ΜΠΕΤΙΝΑ 
(πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 26.5.1996, και κατοικεί στο Δήμο ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕ-
ΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, 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 30.6.2014 σύμφωνα με την αριθμ. 
6238/30.6.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Πελοποννήσου.

7.- Με την αριθμ. Φ.4179/2017/0002211/3.10.2017 
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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
15.7.2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΝΤΑΚΤΣΙΟΥ (όνομα) ΣΟΥΕΛ 
(πατρώνυμο) ΣΤΕΛΙΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
26.6.1993, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 παρακο-
λούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελ-
ληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2012 σύμφωνα 
με την αριθμ. 6042/24.6.2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

8.- Με την αριθμ. Φ.4183/2017/0002001/3.10.2017 
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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
15.7.2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΕΡΚΑΪ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (πα-
τρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
17.11.1992, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση 
έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχο-
λείου στην Ελλάδα την 30.6.2010 σύμφωνα με την αριθμ. 
651/21.1.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Πελοποννήσου.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι..

1.- Με την αριθμ. Φ.4155/2017/0001891/3.10.2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 1.7.2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ 
(όνομα) ΓΚΟΥΡΠΡΙΤ (πατρώνυμο) ΤΖΑΝΓΚ, που γεννή-
θηκε στην ΙΝΔΙΑ την 2.3.1997, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 30.6.2016 
σύμφωνα με την αριθμ. 6123/27.6.2016 βεβαίωση της 
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Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

2.- Με την αριθμ. Φ.4216/2017/0002035/3.10.2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 17.8.2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΛΛΑ 
(όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28.6.1997, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, 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 30.6.2016 
σύμφωνα με την αριθμ. 7269/9.8.2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

3.- Με την αριθμ. Φ.4234/2017/0002262/3.10.2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 5.9.2016 δήλωση - αί-
τηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΓΚΙΑΤΑ (όνομα) ΑΝΤΕΛΑΪΝΤΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31.3.1997, και κατοικεί στο 
Δήμο ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ, 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 30.6.2016 σύμφωνα με την αριθμ. 6655/22.7.2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

4.- Με την αριθμ. Φ.4246/2017/0001973/3.10.2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 9.9.2016 δήλωση - αί-
τηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΙΝΟ (όνομα) ΕΡΜΕΣ (πατρώνυμο) ΡΑΪΜΟΝΤ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19.9.1993, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 30.6.2016 
σύμφωνα με την αριθμ. 7928/6.9.2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι..

1.- Με την Φ.4373/2016/0004113/3.10.2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτ. 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 2.11.2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΣΑΡΑ (επώνυμο) ΠΑΠΑ 
(πατρώνυμο) ΡΟΛΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 13.12.1999, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 30.6.2014 σύμφω-
να με την αριθμ. 9420/5.10.2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

2.- Με την Φ.4377/2016/0004117/3.10.2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτ. 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 2.11.2016 δήλωση - αίτηση του ανήλι-
κου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΡΤΙΓΚΛΙΟ (επώνυ-
μο) ΓΚΙΟΚΑ (πατρώνυμο) ΝΟΥΡΕΝΤΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30.5.2001, και κατοικεί στο Δήμο 
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30.6.2016 σύμφωνα με την αριθμ. 
8533/21.9.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Πελοποννήσου.

3.- Με την Φ.4379/2016/0004119/3.10.2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτ. 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 2.11.2016 δήλωση - αίτηση του ανή-
λικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
(επώνυμο) ΜΑΝΤΣΕ (πατρώνυμο) ΣΩΤΗΡΑΚ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13.12.1999, και κατοικεί στο 
Δήμο ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα την 30.6.2014 σύμφωνα με την αριθμ. 3536/29.3.2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

4.- Με την Φ.4438/2016/0004464/3.10.2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτ. 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΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 28.11.2016 δήλωση - αίτηση της 
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ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
(επώνυμο) ΡΑΝΤΣΙ (πατρώνυμο) ΚΑΣΤΡΙΟΤ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 1.2.2001, και κατοικεί στο Δήμο 
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, 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 30.6.2016 σύμφωνα με την 
αριθμ. 11512/18.11.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Πελοποννήσου.

5.- Με την Φ.4414/2016/0004302/3.10.2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτ. 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 16.11.2016 δήλωση - αίτηση της ανήλι-
κης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΗ (επώνυμο) 
ΑΧΜΕΤΑΗ (πατρώνυμο) ΛΕΟΝΑΡΝΤΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 13.5.2000, και κατοικεί στο Δήμο 
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, 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 30.6.2015 σύμφωνα με την 
αριθμ. 9798/13.10.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Πελοποννήσου.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι..

1.- Με την Φ.4336/2016/0003915/3.10.2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτ. 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 12.10.2016 δήλωση - αίτηση της ανήλι-
κης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΣΑ (επώνυμο) 
ΕΛΕΖΙ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-

ΝΙΑ την 9.10.2001, και κατοικεί στο Δήμο ΒΕΛΟΥ - ΒΟ-
ΧΑΣ, 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 30.6.2016 
σύμφωνα με την αριθμ. 6449/8.7.2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

2.- Με την Φ.4432/2016/0004438/3.10.2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτ. 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΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 25.11.2016 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΠΡΙΚΕΝΑ 
(επώνυμο) ΒΡΕΚΑΪ (πατρώνυμο) ΜΠΕΚΙΜ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 6.7.2001, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, 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 30.6.2016 σύμφω-
να με την αριθμ. 10798/4.11.2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

3.- Με την Φ.4434/2016/0004441/3.10.2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτ. 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΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 25.11.2016 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
(επώνυμο) ΜΠΙΦΣΑ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 3.2.1999, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, 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 30.6.2014 σύμφω-
να με την αριθμ. 10810/4.11.2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
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