
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

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

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

4 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

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

6 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 αλ-
λά 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 αλ-
λά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

8 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου. 

 Με την Φ.5195/2017/0001075/27-11-2017 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 
28-03-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΠΑΝΑΓΙΩΤ (επώνυμο) ΠΑΠΑΛΙΛΟ 
(πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
21-07-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολου-
θεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 06-04-2005 και κατέ-
χει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ενώ και ο 
έτερος γονέας είναι κάτοχος οριστικού τίτλου διαμονής.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΠΑΛΙΛΟ (PAPALILO) (κύριο 

όνομα) ΓΙΑΝΝΗ (JANI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΠΑΛΙΛΟ (PAPALILO) (κύριο 

όνομα) ΒΕΡΟΝΙΚΑ (VERONIK).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(2)
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

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

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου .

 Με την Φ.5222/2017/0001347/27-11-2017 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 11-04-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΜΕΞΗ 
(πατρώνυμο) ΣΩΚΡΑΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
10-07-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΡΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξα-
κολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η 
μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 01-08-2001 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
ενώ και ο έτερος γονέας είναι κάτοχος οριστικού τίτλου 
διαμονής.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΞΗ (MEKSHI) (κύριο όνομα) 

ΣΩΚΡΑΤ (SOKRAT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΞΗ (MEKSHI) (κύριο όνομα) 

ΠΡΑΝΒΕΡΑ (PRANVERA).

  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 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου .

 Με την Φ.1636/2017/0000815/17-11-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας -Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 16-10-2017 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΚΑΣ (επώνυμο) 
ΑΜΙΡΑΤΖΕΜΠΙ (πατρώνυμο) ΜΕΡΑΜΠΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-09-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΡΑΜΑΣ, 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 01-07-2004 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΜΙΡΑΤΖΕΜΠΙ (AMIRAJEBI) (κύ-

ριο όνομα) ΜΕΡΑΜΠΙ (MERABI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΜΙΡΑΤΖΕΜΠΙ (AMIRAJEBI) (κύριο 

όνομα) ΠΕΛΑΓΙΑ (PELAGIA).

  Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   

 Ι 

(4)
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

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

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου .

 Με την Φ.1635/2017/0000808/17-11-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας -Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 09-10-2017 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΕΑ (επώνυμο) 
ΡΑΠΟ (πατρώνυμο) ΛΕΟΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 17-05-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΔΡΑΜΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
07-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΠΟ (RAPO) (κύριο όνομα) ΛΕ-

ΟΝΑΡΝΤ (LEONARD).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΠΟ (RAPO) (κύριο όνομα) ΡΟΥ-

ΝΤΙΝΑ (RUDINA).

 Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

 Ι 

(5)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

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

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου .

 Με την Φ.1638/2017/0000826/17-11-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
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νίας -Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 20-10-2017 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΕΛΙ-
ΜΕ (επώνυμο) ΔΕΜΠΙ (πατρώνυμο) ΙΜΠΡΙΣ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-07-2006, και κατοικεί 
στο Δήμο ΔΟΞΑΤΟΥ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής 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 13-03-2003 και ο 
πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΔΕΜΠΙ (DHEMBI) (κύριο όνομα) 

ΙΜΠΡΙΣ (IBRIS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΔΕΜΠΙ (DHEMBI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΧΑΡΕ (BEHARE).

 Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

 Ι 

(6)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδα-

πό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη 

φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλι-

κος αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλι-

κίας του. 

 Με την αριθμ. Φ.1623/2017/0000713/17-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 29-08-2017 δή-
λωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΠΑΛΙ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (πατρώνυμο) ΓΚΙ-
ΕΡΓΚΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-03-1993, 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφω-
να με την αριθμ. Φ 21.1/8435/12-10-2015 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και 
Θράκης. 

 Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

(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 αριθμ. Φ.1375/2017/0001775/10-11-2017 
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 
27-04-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΟΥΣΙ (όνομα) ΑΝΙΕΛ 
(πατρώνυμο) ΦΙΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
13-06-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΠΗΝΕΙΟΥ, 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 
αριθμ. Φ.53.4/930/26-1-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ   

Ι  

 (8)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.1379/2016/0001076/10-11-2017 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 04-05-2016 δή-
λωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΜΠΕΡΤ (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΑΪ (πατρώνυμο) 
ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-06-2005, 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΗΝΕΙΟΥ, 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 31-12-2002 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΑΪ (MURATAJ) (κύριο 

όνομα) ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΑΪ (MURATAJ) (κύριο όνο-

μα) ΣΕΛΙΜΕ (SELIME).
2. Με την Φ.1380/2016/0001077/10-11-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
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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 04-05-2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΑΡΣΕΛΑ (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΑΪ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-12-2008, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΠΗΝΕΙΟΥ, 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 διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 31-12-2002 και κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΑΪ (MURATAJ) (κύριο 

όνομα) ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΑΪ (MURATAJ) (κύριο όνο-

μα) ΣΕΛΙΜΕ (SELIME).
3. Με την Φ.1386/2016/0001144/10-11-2017 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 11-05-2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΡΡΑΠΟΥΣ (επώνυμο) ΑΓΚΟ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-11-2002, και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΥΡΓΟΥ, 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, η μητέρα του διαμένει νόμιμα 

στη χώρα από 24-07-2002 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΓΚΟ (AGO) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ (ADRIATIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΓΚΟ (AGO) (κύριο όνομα) ΡΑΪ-

ΜΟΝΤΑ (RAJMONDA).
4. Με την Φ.1387/2016/0001146/10-11-2017 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 13-05-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΚΕΛΑ 
(επώνυμο) ΒΟΓΚΛΙ (πατρώνυμο) ΣΠΑΡΤΑΚ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-04-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΥΡΓΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 23-07-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕ-
ΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΟΓΚΛΙ (VOGLI) (κύριο όνομα) 

ΣΠΑΡΤΑΚ (SPARTAK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΙΝΑ (CINA) (κύριο όνομα) ΑΟΥ-

ΡΕΛΑ (AURELA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ  
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