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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.2510/2017/0002499/16-03-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -
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΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 14-12-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΕΪΣΙ (επώ-
νυμο) ΑΛΣΟΥΛΑ (πατρώνυμο) ΣΥΚΥΡΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-08-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΑΟΥΣΑΣ, 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 28-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΑΛΣΟΥΛΑ (ALSULA) 
(κύριο όνομα) ΣΥΚΥΡΙ (SHYQYRI).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΑΛΣΟΥΛΑ (ALSULA) 
(κύριο όνομα) ΤΙΝΑ (ΤΙΝΑ).
2. Με την Φ.2511/2017/0002500/16-03-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -
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΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 14-12-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΡΙΟΝΑ (επώ-
νυμο) ΑΛΣΟΥΛΑ (πατρώνυμο) ΣΥΚΥΡΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-08-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΑΟΥΣΑΣ, 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 28-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΑΛΣΟΥΛΑ (ALSULA) 
(κύριο όνομα) ΣΥΚΥΡΙ (SHYQYRI).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΑΛΣΟΥΛΑ (ALSULA) 
(κύριο όνομα) ΤΙΝΑ (ΤΙΝΑ).

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ    

Ι

(2)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την αριθ. Φ.2438/2017/0002355/16-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 06-11-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΕΚΑ (όνομα) ΤΑΟΥ-
ΛΑΝΤ (πατρώνυμο) ΑΒΝΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 16-10-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΒΕΡΟΙΑΣ, 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 30-06-2017 σύμφωνα με την 
αριθ. 23902/20-10-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας .

2. Με την αριθ. Φ.2447/2017/0002361/16-03-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
08-11-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΥΝΤΑΝΙ 
(όνομα) ΑΡΙΑΝ (πατρώνυμο) ΜΠΕΝΤΡΙ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-09-1999, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΕΡΟΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθ. 25316/ 
01-11-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας .

3. Με την αριθ. Φ.1330/2017/0002303/16-03-2018 
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 13-11-2017 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΧΑΪ 
(όνομα) ΜΑΝΟΛΑ (πατρώνυμο) ΜΟΥΣΤΑΦΑ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-02-1982, και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, 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 30-06-2002 σύμφωνα με την αριθ. 19098/20-09-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μα-
κεδονίας. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ   

(3)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

1.  Με την αριθ. Φ.8695/2018/0000065/16-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 15-11-2017 δήλωση -αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΙΜΕΡΑΪ 
(όνομα) ΜΑΤΙΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΓΙΑΖΟ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-01-1998, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας 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. 5303/06-10-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

2. Με την αριθ. Φ.8715/2018/0000072/16-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε 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 
29-11-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΙΝΑΪ (όνομα) ΕΥΑ (πατρώνυμο) 
ΣΤΕΦΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-10-1990, 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, 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 30-06-2010 σύμφωνα με την αριθ. 
6198/09-11-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ιονίων Νήσων. 

 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.4535/2017/0000250/19-03-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής 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 27-01-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ 
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(επώνυμο) ΝΤΟΝΙ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-09-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 09-05-2001 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΝΤΟΝΙ (NDONI) 
(κύριο όνομα) ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΝΤΟΝΙ (NDONI) 
(κύριο όνομα) ΜΑΡΙΑΝΑ (MARJANA).
2. Με την Φ.4568/2017/0000509/19-03-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής 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 24-
02-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ (επώνυμο) ΠΙΕΤΡΙ (πα-
τρώνυμο) ΒΑΛΕΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
06-04-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 06-07-2001 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΠΙΕΤΡΙ (PJETRI) 
(κύριο όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝ (VALENTIN).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΠΙΕΤΡΙ (PJETRI) 
(κύριο όνομα) ΛΙΡΙΕ (LIRIE).
3. Με την Φ.4569/2017/0000510/19-03-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής 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 24-02-2017 δήλωση - αίτη-
ση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΒΙΝ 
(επώνυμο) ΠΙΕΤΡΙ (πατρώνυμο) ΒΑΛΕΝΤΙΝ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-05-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 06-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΠΙΕΤΡΙ (PJETRI) 
(κύριο όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝ (VALENTIN).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΠΙΕΤΡΙ (PJETRI) 
(κύριο όνομα) ΛΙΡΙΕ (LIRIE).
4. Με την Φ.4595/2017/0000640/19-03-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής 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 08-03-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (επώνυμο) ΡΑΠΟΥΣΑΪ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-07-2007, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ, 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 07-04-1998 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΡΑΠΟΥΣΑΪ (RRAPUSHAJ) 
(κύριο όνομα) ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΡΑΠΟΥΣΑΪ (RRAPUSHAJ) 
(κύριο όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (VALENTINA) .

 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.4553/2017/0000345/19-03-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής 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 06-02-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΦΑΪΚ (επώνυμο) ΚΕΒΑΝΙ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-02-2004, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 δια-
μένει νόμιμα στη χώρα από 27-09-2001 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΚΕΒΑΝΙ (QEVANI) 
(κύριο όνομα) ΕΝΤΟΥΑΡΤ (EDUART).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΚΕΒΑΝΙ (QEVANI) 
(κύριο όνομα) ΕΡΙΟΝΑ (ERJONA).
2. Με την Φ.4582/2017/0000591/19-03-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής 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 03-03-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΧΡΗΣΤΟΣ (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΙ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που 
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γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-07-2002, και κατοικεί 
στο Δήμο ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ, 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, η μητέρα του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 28-09-2001 και η μητέρα του κα-
τέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΙ (SINANI) 
(κύριο όνομα) ΦΑΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΙ (SINANI) 
(κύριο όνομα) ΑΦΕΡΝΤΙΤΑ (AFERDITA).
3. Με την Φ.4583/2017/0000592/19-03-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής 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 
03-03-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΙ (πα-
τρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
01-02-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ, 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, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
28-09-2001 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΙ (SINANI) 
(κύριο όνομα) ΦΑΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΙ (SINANI) 
(κύριο όνομα) ΑΦΕΡΝΤΙΤΑ (AFERDITA).
4. Με την Φ.4596/2017/0000641/19-03-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής 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 08-03-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΣΑΡΑ (επώνυμο) ΡΑΠΟΥΣΑΪ (πατρώνυμο) ΣΟ-
ΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-04-2001, και 
κατοικεί στο Δήμο ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ, 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 07-04-1998 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΡΑΠΟΥΣΑΪ (RRAPUSHAJ) 
(κύριο όνομα) ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΡΑΠΟΥΣΑΪ (RRAPUSHAJ) 
(κύριο όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (VALENTINA) .

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ   

(6)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ. 17303/2016/0002206/16-03-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 09-11-2016 δήλωση -αίτηση της ανήλι-
κης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΒΑΝΑ (επώνυμο) 
ΧΙΛΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΡΓΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 14-07-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθ. 4626/02-11-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

2. Με την Φ. 17370/2017/0000095/16-03-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτικής 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 19-01-2017 δήλωση -αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΣΙΝΑ (επώ-
νυμο) ΣΑΝΤΑ (πατρώνυμο) ΜΑΧΜΟΥΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-03-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡ-
ΚΥΡΑΣ, 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 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθ. 7423/10-01-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

3. Με την Φ. 16630/2017/0000222/16-03-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτικής 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 10-02-2017 δήλωση -αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟ (επώ-
νυμο) ΚΟΡΔΙΣΤΕ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-05-2001, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. 3576/13-07-2016 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

4. Με την Φ. 17408/2017/0000260/16-03-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτικής 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 24-02-2017 δήλωση -αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ 
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(επώνυμο) ΚΟΥΝΙΤΣΙ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-05-2001, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. 5120/29-09-2016 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ   

I

(7)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την αριθ. Φ. 16947/2017/0001397/16-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 27-01-2016 δήλωση -αί-
τηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν 
τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΒΟΚΑ (όνομα) ΜΕΡΙΤΑ (πατρώνυμο) 
ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-12-1997, 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 30-06-2015 σύμφωνα με 
την αριθ. 6013/16-12-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ιονίων Νήσων .

2. Με την αριθ. Φ.17159/2017/0002148/16-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 22-06-2016 δήλωση-αί-
τηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν 
τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (όνομα) ΜΑΡΙΟ (πατρώνυμο) 
ΑΝΤΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-02-1996, 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με 
την αριθ. 2508/09-05-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ιονίων Νήσων .

3. Με την αριθ. Φ. 17304/2017/0001802/16-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκη-

σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκ-
δόθηκε 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 
09-11-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΦΕΚΟΛΛΙ (όνομα) ΕΓΚΛΑ (πα-
τρώνυμο) ΑΛΚΕΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
11-10-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχο-
λείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. 
356/01-02-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ιονίων Νήσων .

4. Με την αριθ. Φ. 17336/2017/0002020/16-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε 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 02-12-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΕΛΡΖΙ (όνομα) ΕΛΣΑ (πα-
τρώνυμο) ΑΔΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
10-11-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.43/7209/10-11-2015 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ηπείρου .

5. Με την αριθ. Φ. 17384/2018/0000094/16-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της 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) ΤΟΥΣΙ 
(όνομα) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) ΑΝΤΩΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-12-1997, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθ. 4407/01-09-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και εγκρίθηκε ο 
εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΟΥΣΙ σε ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥΣΗΣ. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ   
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(8)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.4531/2017/0000226/19-03-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής 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 25-01-2017 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΛΕΝΤΙΟ 
(επώνυμο) ΡΙΝΑ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-12-2000, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθ. 8106/26-10-2015 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

2. Με την Φ.4546/2017/0000324/19-03-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής 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 03-02-2017 δήλωση - αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΠΡΙΣΑ 
(επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΡΑΜΙΣ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-10-2000, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. 11/02-01-2017 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

3. Με την Φ.4577/2017/0000558/19-03-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής 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 01-03-2017 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΜΑΝΟΥ-
ΕΛ (επώνυμο) ΜΑΤΟΥΚΑ (πατρώνυμο) ΕΝΓΚΛΑΝΤΙΝ, που 
γεννήθηκε  στην  ΕΛΛΑΔΑ  την  07-02-2001,  και  κατοικεί  
στο Δήμο  ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ  -  ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ  -  ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩ-
ΡΩΝ, 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 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθ. 691/25-01-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

4. Με την Φ.4589/2017/0000604/19-03-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής 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 06-03-2017 δήλωση - αίτη-
ση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΑ (επώνυμο) ΤΑΜΠΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥ-
ΑΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-12-2001, και 
κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 30-06-2016 σύμφωνα με την 
αριθ. 1550/15-02-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Πελοποννήσου.

5. Με την Φ.4599/2017/0000651/19-03-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής 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 08-03-2017 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΕΟ 
(επώνυμο) ΧΑΪΝΤΑΡΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΣΙ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-09-2001, και κατοικεί στο 
Δήμο ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθ. 1951/28-02-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

6. Με την Φ.4608/2017/0000777/19-03-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής 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 15-03-2017 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΤΑΓΙΑΡ 
(επώνυμο) ΤΣΕΝΑΪ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-06-2001, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. 2337/08-03-2017 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ   

I

(9)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.4521/2017/0000168/19-03-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
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σου, Δυτικής 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 20-01-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (επώνυμο) ΚΟΡΦΟΥΖΙ (πατρώνυμο) 
ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-09-2005, και 
κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 13-08-2001 και η μητέρα 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΚΟΡΦΟΥΖΙ (KORFUZI) 
(κύριο όνομα) ΙΛΙΡ (ILIR).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΚΟΡΦΟΥΖΙ (KORFUZI) 
(κύριο όνομα) ΝΤΑΣΜΙΡΑ (DASHMIRA).
2. Με την Φ.4534/2017/0000249/19-03-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής 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 
27-01-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΦΩΤΕΙΝΗ-ΝΤΡΙΤΑ (επώνυμο) ΝΤΟΝΙ 
(πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 01-11-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
09-05-2001 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΝΤΟΝΙ (NDONI) 
(κύριο όνομα) ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΝΤΟΝΙ (NDONI) 
(κύριο όνομα) ΜΑΡΙΑΝΑ (MARJANA).
3. Με την Φ.4548/2017/0000327/19-03-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής 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 
03-02-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ 
(πατρώνυμο) ΠΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
10-04-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 22-01-2003 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (NIKOLLI) 
(κύριο όνομα) ΠΡΕΝΤ (PREND).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (NIKOLLI) 
(κύριο όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (KRISTINA).
4. Με την Φ.4552/2017/0000337/19-03-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής 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 06-02-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΕΛΕΑΝΝΑ (επώνυμο) ΚΕΒΑΝΙ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-10-2005, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 27-09-2001 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΚΕΒΑΝΙ (QEVANI) 
(κύριο όνομα) ΕΝΤΟΥΑΡΤ (EDUART).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΚΕΒΑΝΙ (QEVANI) 
(κύριο όνομα) ΕΡΙΟΝΑ (ERJONA) .

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ   

Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

 1. Με την Φ.4626/2017/0000925/19-03-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής 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 
29-03-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΦΛΑΒΙΟ (επώνυμο) ΓΚΙΑΤΑ 
(πατρώνυμο) ΒΕΣΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
17-01-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, 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 29-05-
2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ 
ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΓΚΙΑΤΑ (GJATA) 
(κύριο όνομα) ΒΕΣΕΛ (VESEL).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΓΚΙΑΤΑ (GJATA) 
(κύριο όνομα) ΡΑΪΜΟΝΤΑ (RAJMONDA).
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2. Με την Φ.4627/2017/0000962/19-03-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής 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 31-
03-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΜΕΓΚΥ (επώνυμο) ΤΖΑΦΑ (πατρώνυμο) 
ΛΟΥΦΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-12-2006, 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 27-08-2001 και η μητέρα 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΤΖΑΦΑ (XHAFA) 
(κύριο όνομα) ΛΟΥΦΤΑΡ (LUFTAR).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΤΖΑΦΑ (XHAFA) 
(κύριο όνομα) ΑΛΜΑ (ALMA).
3. Με την Φ.4635/2017/0000991/19-03-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής 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 
05-04-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΣΙΚΑ (επώνυμο) ΖΥΛΦΟ (πατρώ-
νυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-05-
2007, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για την απόκτη-
ση 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 24-09-2001 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΖΥΛΦΟ (ZYLFO) 
κύριο όνομα) ΦΑΤΜΙΡ (FATMIR).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΖΥΛΦΟ (ZYLFO) 
(κύριο όνομα) ΛΕΦΤΕΡΙΕ (LEFTERIE).
4. Με την Φ.4642/2017/0001084/19-03-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής 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 
12-04-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΡΙΓΚΕΡΣ (επώνυμο) ΜΑΧΜΟΥΤΑΪ 
(πατρώνυμο) ΡΙΖΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
16-01-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ, 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 
20-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΜΑΧΜΟΥΤΑΪ (MAHMUTAJ) 
(κύριο όνομα) ΡΙΖΑ (RIZA).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΜΑΧΜΟΥΤΑΪ (MAHMUTAJ) 
(κύριο όνομα) ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ (KLODJANA) .

 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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