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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.1558/2018/0000101/21-02-2018 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 07-10-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΑ 
(επώνυμο) ΜΠΟΤΣΙ (πατρώνυμο) ΣΑΪΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-02-2002, και κατοικεί στο Δήμο 
ΖΑΧΑΡΩΣ, 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 19-01-1998 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΤΣΙ (BOCI) (κύριο όνομα) 

ΣΑΪΜΙΡ (SAIMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΤΣΙ (BOCI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΕΤΑ (MARJETA).
2. Με την Φ.1562/2018/0000102/21-02-2018 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 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 10-10-2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΑΝΤΩΝΕΛΑ (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ (πατρώνυμο) ΣΑΜΠΡΙ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-11-2002, και κατοικεί 
στο Δήμο ΗΛΙΔΑΣ, 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 νόμι-
μα στη χώρα από 13-09-2002 και ο πατέρας της κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ (KARAJ) (κύριο όνομα) 

ΣΑΜΠΡΙ (SABRI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ (KARAJ) (κύριο όνομα)

ΑΛΜΠΕΡΤΑ (ALBERTA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ   

Ι

(2)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ. 17544/2017/0002500/21-02-2018 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
15-12-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΑ (επώνυμο) ΠΕΤΟΥΣΗ (πατρώνυ-
μο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-03-2008, 
και κατοικεί στο Δήμο ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, 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 31-10-2002 και ο πατέρας 
της κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΤΟΥΣΗ (PETUSHI) (κύριο όνο-

μα) ΝΙΚΟ (ΝΙΚΟ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΤΟΥΣΗ (PETUSHI) (κύριο όνο-

μα) ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA).
2. Με την Φ.17546/2018/0000155/21-02-2018 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
15-12-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (επώνυμο) ΟΖΟΥΝΙ 
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
21-03-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 

ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
25-01-2004 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΖΟΥΝΙ (OZUNI) (κύριο όνομα) 

ΝΙΚΟ (ΝΙΚΟ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΖΟΥΝΙ (OZUNI) (κύριο όνομα) 

ΔΟΥΡΑΤΑ (DHURATA).
3. Με την Φ. 17548/2017/0002507/21-02-2018 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 
18-12-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) ΤΟΠΑΛΛΙ (πα-
τρώνυμο) ΜΕΝΤΑΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
26-08-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
01-02-2004 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΠΑΛΛΙ (TOPALLI) (κύριο όνο-

μα) ΜΕΝΤΑΤ (MEDAT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΠΑΛΛΙ (TOPALLI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΝΤΟΛΙΝΕ (MANDOLINE).
4. Με την Φ. 17554/2017/0002521/21-02-2018 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 
20-12-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ (επώνυμο) ΚΑΤΣΕΛΙ 
(πατρώνυμο) ΤΣΛΙΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 06-07-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
17-02-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΤΣΕΛΙ (KACELI) (κύριο όνομα) 

ΤΣΛΙΡΙΜ (CLIRIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΤΣΕΛΙ (KACELI) (κύριο όνομα) 

ΣΟΝΙΛΑ (SONILA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ   
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(3)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ. 17393/2018/0000127/21-02-2018 από-
φαση 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 
01-09-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΪΛΙ (όνομα) ΛΕΩΝΙΔΑΣ (πα-
τρώνυμο) ΚΩΣΤΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
12-01-1989, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008 σύμφωνα με την 
αριθ. 9172 Π.Ε./29-03-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και εγκρίθηκε ο εξελληνι-
σμός του ονοματεπωνύμου του από ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΪΛΙ 
σε ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΪΛΗΣ.

2. Με την Φ. 17401/2018/0000024/21-02-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 06-09-2017 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΦΑ 
(όνομα) ΚΛΑΡΙΝΤΑ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-12-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΕΡ-
ΜΙΟΝΙΔΑΣ, 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 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθ. 6122/21-06-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ   

Ι

(4)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

1.  Με την Φ. 17432/2018/0000148/21-02-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, 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 04-10-2017 δήλωση -αίτηση της 

ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑ (επώ-
νυμο) ΜΕΤΣΟ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-03-2000, και κατοικεί στο Δήμο 
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθ. 338/15-01-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

2. Με την Φ. 17557/2017/0002534/21-02-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, 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 22-12-2017 δήλωση -
αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνο-
μα) ΚΛΕΪΝΤΑ (επώνυμο) ΤΣΙΝΓΚΕΡΙΜΑ (πατρώνυμο)
ΚΟΥΪΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-03-2002, 
και κατοικεί στο Δήμο ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, 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 30-06-2017 σύμφωνα με την 
αριθ. 11723/27-11-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Πελοποννήσου.

3. Με την Φ. 17558/2017/0002541/21-02-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, 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 27-12-2017 δήλωση - αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΛΟΡΕΝΑ 
(επώνυμο) ΣΕΡΙΑΝΑΪ (πατρώνυμο) ΑΣΚΕΡΙ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-10-2001, και κατοικεί στο Δήμο 
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. 12008/04-12-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας 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 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ. 17547/2017/0002506/21-02-2018 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 
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παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
18-12-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΣΕΡΒΕΤΕ (επώνυμο) ΤΟΠΑΛΛΙ (πα-
τρώνυμο) ΜΕΝΤΑΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
23-09-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
01-02-2004 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΠΑΛΛΙ (TOPALLI) (κύριο όνο-

μα) ΜΕΝΤΑΤ (MEDAT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΠΑΛΛΙ (TOPALLI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΝΤΟΛΙΝΕ (MANDOLINE).
2. Με την Φ. 17549/2017/0002508/21-02-2018 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
18-12-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΚΛΕΝ (επώνυμο) ΤΟΠΑΛΛΙ (πα-
τρώνυμο) ΜΕΝΤΑΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
21-11-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
01-02-2004 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΠΑΛΛΙ (TOPALLI) (κύριο όνο-

μα) ΜΕΝΤΑΤ (MEDAT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΠΑΛΛΙ (TOPALLI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΝΤΟΛΙΝΕ (MANDOLINE).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ   

Ι

(6)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ. 1544/2018/0000098/21-02-2018 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
30-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (επώνυμο) ΤΣΟΥΡΑ 
(πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 

την 06-08-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΠΗΝΕΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
19-09-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΡΑ (CURRA) (κύριο όνομα) 

ΣΠΕΤΙΜ (SHPETIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΡΑ (CURRA) (κύριο όνομα) 

ΠΡΑΝΒΕΡΑ (PRANVERA).
2. Με την Φ.1545/2018/0000099/21-02-2018 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 30-09-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΣΙΑ 
(επώνυμο) ΠΕΠΑ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΖΕΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-02-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΥΡΓΟΥ, 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 30-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΠΑ (ΡΕΡΑ) (κύριο όνομα)

ΣΚΕΛΖΕΝ (SHKELZEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΠΑ (ΡΕΡΑ) (κύριο όνομα)

ΒΑΛΝΤΕΤΕ (VALDETE).
3. Με την Φ.1546/2018/0000100/21-02-2018 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 30-09-2016 δήλωση - αίτη-
ση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΑ 
(επώνυμο) ΠΕΠΑ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΖΕΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-09-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΥΡΓΟΥ, 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 30-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΠΑ (ΡΕΡΑ) (κύριο όνομα)

ΣΚΕΛΖΕΝ (SHKELZEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΠΑ (ΡΕΡΑ) (κύριο όνομα)

ΒΑΛΝΤΕΤΕ (VALDETE).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ   
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(7)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

1.  Με την Φ.965/2017/0002000/21-02-2018 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 15-09-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΑΒΙΝΑ 
(επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΕΝΤ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-12-2011, και κατοικεί στο 
Δήμο ΗΛΙΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 01-07-2002 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) (κύριο όνομα) 

ΓΚΑΖΜΕΝΤ (GAZMEND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) (κύριο όνομα) 

ΑΡΤΑ (ARTA).
2. Με την Φ. 1018/2017/0002476/21-02-2018 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 03-11-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
(επώνυμο) ΛΛΑΛΛΑ (πατρώνυμο) ΤΖΕΒΑΪΡ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-01-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΗΛΙΔΑΣ, 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 04-11-2004 και η μητέρα της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΛΑΛΛΑ (LLALLA) (κύριο όνομα) 

ΤΖΕΒΑΪΡ (XHEVAIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΛΑΛΛΑ (LLALLA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΛΙΡΑ (EDLIRA).

  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.1535/2017/0000147/21-02-2018 από-
φαση 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
16-09-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (όνομα) ΡΕΤΣΙΝΑ (πατρώνυ-
μο) ΣΥΜΠΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-10-1995,
και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΡΓΟΥ, 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 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 
Φ.53.4/9352/06-09-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας.

2. Με την Φ.1552/2017/0000486/21-02-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 05-10-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΣΤΕΝΑ (όνομα) ΚΥΡΙΑΚΗ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-09-1997, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ, 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 30-06-2012 σύμφωνα με 
την αριθ. Φ.53.4/3432/23-03-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

3. Με την Φ.1553/2017/0000488/21-02-2018 από-
φαση 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 05-10-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΤΕΝΑ (όνομα)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-10-1995, και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμ-
φωνα με την αριθ. Φ.53.4/3433/23-03-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ   
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(9)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.1529/2016/0002228/21-02-2018 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 07-09-2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΡΟΝΑΛΝΤΟ (επώνυμο) ΡΕΣΙΤΑΪ (πατρώνυμο) ΛΕΟΝΑΤ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-10-2001, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΠΥΡΓΟΥ, 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 του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 05-01-1998 και ο πατέρας του 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΕΣΙΤΑΪ (RESHITAJ) (κύριο όνομα) 

ΛΕΟΝΑΤ (LEONAT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΕΣΙΤΑΪ (RESHITAJ) (κύριο όνομα) 

ΙΡΜΑ (IRMA).
2. Με την Φ.1530/2016/0002229/21-02-2018 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 07-09-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΙΚΑΡΝΤΟ 
(επώνυμο) ΡΕΣΙΤΑΪ (πατρώνυμο) ΛΕΟΝΑΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-10-2001, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΥΡΓΟΥ, 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 05-01-1998 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΕΣΙΤΑΪ (RESHITAJ) (κύριο όνομα) 

ΛΕΟΝΑΤ (LEONAT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΕΣΙΤΑΪ (RESHITAJ) (κύριο όνομα) 

ΙΡΜΑ (IRMA).
3. Με την Φ.1551/2016/0002484/21-02-2018 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 05-10-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
(επώνυμο) ΤΖΕΛΙΛΑΪ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-04-2010, και κατοικεί στο 
Δήμο ΠΥΡΓΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 

σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 27-12-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΕΛΙΛΑΪ (XHELILAJ) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΦΡΕΝΤ (ALFRED).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΕΛΙΛΑΪ (XHELILAJ) (κύριο όνο-

μα) ΚΛΕΟΝΤΙΑΝΑ (KLEODJANA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ   

Ι

(10)  
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα .

 Με την Φ. 1006/2017/0002811/21-02-2018 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΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 11-12-2017 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΟΥΙΛΣΟΝ (επώνυμο) ΕΖΙΜ (πατρώνυμο) ΣΑΪΜΟΝ ΓΚΟ-
ΝΤΓΟΥΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-05-2000, 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΡΓΟΥ, 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 30-06-2015 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.53.1/11899/08-11-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. 

 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. 1271/2018/0000024/21-02-2018 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 29-02-2016 δήλωση - αίτηση της ανή-
λικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ (επώ-
νυμο) ΑΛΛΑ (πατρώνυμο) ΝΙΓΙΑΖΙ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-03-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΧΑ-
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ΡΩΣ, 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 30-06-2014 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.4/1721/10-02-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ   

Ι

(12)  
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα .

 Με την Φ.1531/2016/0002230/21-02-2018 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 07-09-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλι-
κου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΝΕΣΤΙ (επώνυμο) 
ΕΛΕΖΙ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 20-02-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΠΗΝΕΙΟΥ, 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 αριθ. Φ.53.4/7834/19-7-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ   

Ι

(13)  
 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 ανή-

λικη .

 Με την Φ.1559/2017/0000699/21-02-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, 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. 
1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
07-10-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΡΕΚΑ (όνομα) ΕΝΤΟΝΑ (πα-

τρώνυμο) ΠΑΣΚΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
23-07-1992, και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΡΓΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.53.4/2102/12-04-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας . 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ   

Ι

(14)  
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα .

 Με την Φ.1561/2018/0000111/21-02-2018 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΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 07-10-2016 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΕΛΑ 
(επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (πατρώνυμο) ΚΙΑΜΙΛ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-12-2000, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ, 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 30-06-2015 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.53.4/10917/29-09-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ   

Ι

(15)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.1541/2017/0000182/21-02-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, 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 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 26-09-2016 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΦΑΣΚΟ 
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(όνομα) ΜΥΦΤΑΡ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-03-1995, 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 παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.4/1719/10-02-2016 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

2. Με την Φ.1557/2017/0000487/21-02-2018 από-
φαση 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 

07-10-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΜΠΡΑ (όνομα) ΟΛΣΙ (πα-
τρώνυμο) ΧΑΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
28-09-1990, και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΡΓΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2007 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.4/428/14-09-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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