E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2018.03.23 10:14:09
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

11735

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Μαρτίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

2

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

3

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

4

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

5

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

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με τη Φ.192944/2017/0031647/02-03-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α΄), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 16-12-2014
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΠΟΤΣΙ Όνομα ΛΕΩΝΙΔΑ Όν. πατρός ΒΑΓΓΕΛ,
γεν. 25-06-1958 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με τη Φ.196643/2017/0028630/02-03-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α΄), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 04-12-2014
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΠΟΤΣΗ Όνομα ΘΟΔΩΡΑΚΗ Όν. πατρός
ΒΑΓΓΕΛ, γεν. 09-04-1948 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με τη Φ.198603/2016/0030833/17-01-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
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με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄), του άρθρου 22 παρ.
1 του ν. 3838/2010 και μετά την από 27-05-2015 έκθεση
του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η
από 27-05-2015 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΕΝΤΡΟ Όνομα ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Όν. πατρός
ΒΑΣΙΛΗΣ, γεν. 31-10-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με τη Φ.202511/2016/0020726/02-03-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217
Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 30-03-2016 έκθεση
του Προξένου της Ελλάδας στη ΒΟΣΤΩΝΗ, γίνεται δεκτή
η από 21-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΔΟΥΚΑΣ Όνομα ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΟΝ Όν.
πατρός ΙΩΑΝΝΗΣ, γεν. 20-02-1957 στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με τη Φ.199572/2015/0030905/02-03-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217
Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 11-09-2015 έκθεση
του Προξένου της Ελλάδας στο ΚΑΪΡΟ, γίνεται δεκτή η
από 08-09-2015 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΑΡΕ Όνομα ΛΙΝΤΙΤΑ Όν. πατρός ΒΑΓΓΕΛ,
γεν. 31-05-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με τη Φ.205627/2018/0001477/02-03-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν και μετά την από 30-11-2016 έκθεση του
Προξένου της Ελλάδας στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, γίνεται δεκτή η από 08-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΠΟΥΣΚΙΟΥΛΟΓΛΟΥ Όνομα ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ Όν. πατρός ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, γεν. 04-08-1979 στην
ΤΟΥΡΚΙΑ, 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 τη Φ.6996/2017/0001835/22-01-2018 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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 12-04-2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΑΜΟΥΕΛ
(επώνυμο) ΜΕΖΑΝΙ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-03-2008, 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 01-11-2003 και κατέχει άδεια διαμονής
αορίστου διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΖΑΝΙ (MEZANI)
(κύριο όνομα) ΑΓΚΙΜ (AGIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΖΑΝΙ (MEZANI)
(κύριο όνομα) ΚΟΥΪΝΤΕΣΕ (KUJDESE).
2. Με τη Φ.6995/2017/0001834/22-01-2018 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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
12-04-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΕΡΝΤΙ (επώνυμο) ΜΕΖΑΝΙ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-01-2010,
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 01-11-2003 και κατέχει
άδεια διαμονής αορίστου διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΖΑΝΙ (MEZANI)
(κύριο όνομα) ΑΓΚΙΜ (AGIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΖΑΝΙ (MEZANI)
(κύριο όνομα) ΚΟΥΪΝΤΕΣΕ (KUJDESE).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Τεύχος Β’ 1026/22.03.2018

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με τη Φ.2272/2017/0002469/09-03-2018 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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η
από 20-12-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΟΑΝΑ (επώνυμο) ΓΚΕΓΚΑ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
10-02-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 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 27-03-2003
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΕΓΚΑ (GEGA)
(κύριο όνομα) ΕΝΤΟΥΑΡΤ (EDUART).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΕΓΚΑ (GEGA)
(κύριο όνομα) ΜΑΝΟΥΕΛΑ (MANUELA).
2. Με τη Φ.2279/2017/0002496/09-03-2018 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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
28-12-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΟΝ (επώνυμο) ΛΕΝΑ (πατρώνυμο) ΕΝΤΡΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-12-2010,
και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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 28-02-2003 και κατέχει
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΕΝΑ (LENA)
(κύριο όνομα) ΕΝΤΡΙ (ENDRI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΕΝΑ (LENA)
(κύριο όνομα) ΕΛΟΝΑ (ELONA).
3. Με τη Φ.2286/2018/0000052/09-03-2018 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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ
217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 11-01-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία
(όνομα) ΦΑΜΠΙΟ (επώνυμο) ΠΙΣΑ (πατρώνυμο)
ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-08-2010,
και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 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 12-09-2001
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΙΣΑ (PISHA)
(κύριο όνομα) ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΙΣΑ (PISHA)
(κύριο όνομα) ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).
Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με τη Φ.22289/2018/0000250/28-02-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. 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 30-01-2017
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία
(επώνυμο) ΡΟΠΟΤΑ (όνομα) ΣΤΕΦΑΝ - ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ (πατρώνυμο) ΣΤΕΦΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
08-07-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 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 εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2015, σύμφωνα με την αριθμ. 692/25-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και
εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του
από ΣΤΕΦΑΝ - ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ ΡΟΠΟΤΑ σε ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΠΟΤΑΣ.
2. Με τη Φ.22314/2018/0000244/28-02-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. 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
08-02-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
με στοιχεία (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΙ (όνομα) ΑΝΤΙ (πατρώνυμο)
ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-05-1981, και
κατοικεί στο Δήμο ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2002, σύμφωνα με την
αριθμ. 881/30-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός
του ονοματεπωνύμου του από ΑΝΤΙ ΓΚΙΟΝΙ σε ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΙΟΝΗΣ.
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3. Με τη Φ.22799/2018/0000174/28-02-2018 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 10-01-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία (επώνυμο) ΙΡΙΜΙΑ (όνομα)
ΡΑΖΒΑΝ - ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΥ (πατρώνυμο) ΓΚΕΟΡΓΚΕ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-02-1999, και κατοικεί
στο Δήμο ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017, σύμφωνα με την αριθμ. 12376/
13-12-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
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 τη Φ.1595/2016/0003034/28-02-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 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 25-11-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΕΜΑΛ
(επώνυμο) ΑΒΝΤΙΟΥ (πατρώνυμο) ΕΜΙΛΙΑΝΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-03-2003, και κατοικεί στο
Δήμο ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ, 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 27-08-2001 και ο πατέρας
του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΒΝΤΙΟΥ (AVDIU)
(κύριο όνομα) ΕΜΙΛΙΑΝΟ (EMILJANO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΒΝΤΙΟΥ (AVDIU)
(κύριο όνομα) ΝΕΒΙΛΑ (NEVILA).
2. Με τη Φ.1600/2016/0003047/28-02-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 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 28-11-2016 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ (επώνυμο) ΑΓΚΟ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που
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γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-02-2005, και κατοικεί
στο Δήμο ΗΛΙΔΑΣ, 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 06-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΓΚΟ (AGO)
(κύριο όνομα) ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΓΚΟ (AGO)
(κύριο όνομα) ΒΙΟΛΤΣΑ (VJOLLCA).
3. Με τη Φ.1596/2016/0003035/28-02-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 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 25-11-2016 δήλωση - αίτηση
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των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΑΒΝΤΙΟΥ (πατρώνυμο) ΕΜΙΛΙΑΝΟ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-04-2009, και κατοικεί
στο Δήμο ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ, 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 27-08-2001 και ο πατέρας
της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΒΝΤΙΟΥ (AVDIU)
(κύριο όνομα) ΕΜΙΛΙΑΝΟ (EMILJANO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΒΝΤΙΟΥ (AVDIU)
(κύριο όνομα) ΝΕΒΙΛΑ (NEVILA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
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