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Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Φ.19945/2017/
0000158/19-04-2017απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1789/τ.Β΄/24-05-2017

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών.
1. Με την αριθμ. Φ.21129/2017/0002951/12-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α), γίνεται αποδεκτή η
από 02-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής
υπό στοιχεία: ΚΟΥΚΟΥΡΗ (KUKURI) ΜΕΡΙΤΑ (MERITA) ov.
πατρός ΓΙΑΝΝΗΣ (JANI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α340814,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-05-1971 και κατοικεί στο Δήμο ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.

Αρ. Φύλλου 1650

2. Με την αριθμ. Φ.21138/2018/0004907/12-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α), γίνεται αποδεκτή η από 02-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΟΚΕΔΗΜΑ (KOKEDHIMA) ΝΑΤΑΣΑ (NATASHA) ov. πατρός ΑΝΤΡΕΑ (ANDREA), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό Α401953, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
30-03-1951 και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
3. Με την Φ. 12125/2018/0002441/12-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν .3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α), γίνεται αποδεκτή η από
09-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία: ΠΡΟΚΟ (PROKO) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (DHIMITRIOS)
ον. πατρός ΑΡΜΑΝΤΟ (ARMANDO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
Α499851, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-12-1995
και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.
4. Με την αριθμ. Φ.21642/2018/0004915/12-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α), γίνεται αποδεκτή η από 16-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΙΑΡΡΙ (QARRI) ΕΓΚΡΕΤΑ (EGRETA)
ον. πατρός ΓΙΑΝΝΗ (JANI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α501281,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-01-1986 και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
5. Με την αριθμ. Φ.21834/2018/0004360/12-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α), γίνεται αποδεκτή η από 30-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΧΑΜΖΑΪ (HAMZAJ) ΦΕΡΙΝΤ
(FERID) ον. πατρός ΡΕΤΖΕΠ (REXHEP), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
Α501030, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-09-1975
και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΟΝΥΣΟΥ.
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6. Με την αριθμ. Φ.21835/2018/0004891/12-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α), γίνεται αποδεκτή η από 30-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΧΑΜΖΑΪ (HAMZAJ) ΓΙΟΝΙΝΤΑ
(JONIDA) ον. πατρός ΠΕΤΡΙΤ (PETRIT), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
Α487988, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-11-1992
και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΟΝΥΣΟΥ.
7. Με την αριθμ. Φ.3056/2018/0004966/12-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α), γίνεται αποδεκτή η από 30-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ (PAPAJANI)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (THANAS) ον. πατρός ΜΙΧΑΛΗΣ (MIHAL),
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α500606, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-11-1986 και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΟΝΥΣΟΥ.
8. Με την αριθμ. Φ.21897/2018/0004570/12-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α), γίνεται αποδεκτή η από 04-04-2017 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΕΤΡΟ (PETRO) ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ
(ENKELEDA) ον. πατρός ΒΑΣΙΛ (VASIL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
Α501388, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-05-1982
και κατοικεί στο Δήμο ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ.
9. Με την αριθμ. Φ.21966/2018/0004572/12-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η
από 06-04-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία: ΤΖΙΩΛΟΣ (XHOLLO) ΓΙΩΡΓΟΣ (JORGO) ον.
πατρός ΝΙΚΟΛΑΣ (NIKOLLA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α432759,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-04-1990 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΙΑΝΙΑΣ.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθμ. Φ.7513/2018/0000606/11-04-2018
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΄)

Τεύχος Β’ 1650/11.05.2018

σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 19-12-2017 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΠΑΛΟΜΑ (επώνυμο) ΣΟΥΛΑ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-06-2003 και κατοικεί στο
Δήμο ΑΡΧΑΝΩΝ -ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, 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 01-01-2003 και κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑ (SULA) (κύριο όνομα)
ΦΑΤΟΣ (FATOS)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑ (SULA) (κύριο όνομα) ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA)
2. Με την αριθμ. Φ.7514/2018/0000525/11-04-2018
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 19-12-2017 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ
(επώνυμο) ΣΟΥΛΑ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-07-2007, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΡΧΑΝΩΝ -ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, 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 01-01-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑ (SULA) (κύριο όνομα)
ΦΑΤΟΣ (FATOS)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑ (SULA) (κύριο όνομα) ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA)
3. Με την αριθμ. Φ.7572/2018/0000221/11-04-2018
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 17-01-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΝΤΟ
(επώνυμο) ΜΡΡΟΥΚΟΥ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-01-2010, και κατοικεί
στο Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 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 01-05-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΡΡΟΥΚΟΥ (MRRUKU) (κύριο
όνομα) ΑΛΦΡΕΝΤ (ALFRED)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΡΡΟΥΚΟΥ (MRRUKU) (κύριο
όνομα) ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA)
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4. Με την αριθμ. Φ.7573/2018/0000222/11-04-2018
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 17-01-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΕΪΝΤΙΟΝ (επώνυμο) ΜΡΡΟΥΚΟΥ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-01-2010 και κατοικεί
στο Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 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 01-05-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΡΡΟΥΚΟΥ (MRRUKU) (κύριο
όνομα) ΑΛΦΡΕΝΤ (ALFRED)
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΜΡΡΟΥΚΟΥ (MRRUKU) (κύριο
όνομα) ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA)
5. Με την αριθμ. Φ.7581/2018/0000257/10-04-2018
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 05-02-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΒΕ (επώνυμο)
ΣΑΚΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-02-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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
17-07-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΚΟΛΛΙ (SAKOLLI) (κύριο όνομα) ΑΡΙΑΝ (ARJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΚΟΛΛΙ (SAKOLLI) (κύριο όνομα)
ΜΑΡΙΕΤΑ (MARJETA).
Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθμ. Φ.2302/2018/0000167/13-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης, 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
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06-02-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΜΠΡΑ (επώνυμο) ΚΑΝΑΤΣΗ
(πατρώνυμο) ΥΛΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
18-09-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/715/24-01-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
2. Με την αριθμ. Φ.2316/2018/0000250/13-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -ΦΕΚ 217/Α'), γίνεται αποδεκτή η από
12-02-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής
με στοιχεία (όνομα) ΜΕΓΚΙ (επώνυμο) ΜΠΟΥΦΙ (πατρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΟΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
10-04-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/587/18-01-2018 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
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 την αριθμ. Φ.2283/2018/0000163/13-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης, 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 04-01-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΟΥΚΑΝΙ (όνομα) ΑΔΟΥΡΙΜ (πατρώνυμο) ΧΑΪΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 15-11-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΣΗΤΕΙΑΣ, 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. Φ.20.4/11613/25-10-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κρήτης.
2. Με την αριθμ. Φ.2284/2018/0000050/13-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
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παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α'), γίνεται αποδεκτή η από
09-01-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΓΚΟ (όνομα)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-12-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017,
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/13694/12-12-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθμ. Φ.9648/2017/0016363/12-04-2018
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. 1 του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/
Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 16-10-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΓΚΟΥΛΙΑΝ (όνομα) ΕΝΤΒΑΡΝΤ (πατρώνυμο) ΤΙΓΚΡΑΝ,
που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 21-07-1988 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 30-06-2006, σύμφωνα με
την αριθ. 8407/12-10-2010 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Με την αριθμ. Φ.9883/2017/0016357/12-04-2018
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. 1 του άρθρου
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ
217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 16-10-2017 δήλωση
- αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΤΡΟΛΙ (όνομα) ΚΕΪΒΙ (πατρώνυμο) ΣΤΕΛΙΟ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-10-1988 και κατοικεί
στο Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, 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 30-06-2004, σύμφωνα
με την αριθμ. 2523/07-06-2012 βεβαίωση της Περιφε-
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ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Με την αριθμ. Φ.9866/2017/0017136/12-04-2018
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. 1 του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/
Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 24-10-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΓΚΕΣΤΕΝΙΑ (όνομα) ΡΕΝΤΙΣ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-10-1996, και κατοικεί
στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 30-06-2011, σύμφωνα
με την αριθμ. 1643/07-02-2012 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας .
4. Με την αριθμ. Φ.9879/2017/0017743/12-04-2018 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 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 02-11-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (όνομα) ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ (πατρώνυμο) ΜΠΕΝΤΡΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-12-1992 και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, 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 30-06-2011, σύμφωνα
με την αριθμ. 27087 /21-10-2011 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
5. Με την αριθμ. Φ.9938/2017/0017760/12-04-2018
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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 03-11-2017 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΙΟΥ
(όνομα) ΓΚΛΕΝΤΙΣ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-05-1989 και κατοικεί στο Δήμο
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, 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 30-06-2010, σύμφωνα
με την αριθμ. 3726/29-04-2011 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
6. Με την αριθμ. Φ.9875/2017/0018696/12-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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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. 1 του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/
Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 14-11-2017 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΕΛΑΪ
(όνομα) ΓΚΛΕΝΤΙΣΤ (πατρώνυμο) ΑΣΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-07-1993 και κατοικεί στο Δήμο
ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ, 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 30-06-2008, σύμφωνα με την
αριθμ. 1362/12-04-2011 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθμ. Φ.9895/2017/0016351/12-04-2018
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. 1 του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/
Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 16-10-2017 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΡΑ
(όνομα) ΡΑΝΤΟ (πατρώνυμο) ΙΣΟΥΦ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-04-1992 και κατοικεί στο Δήμο
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ, 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 30-06-2009, σύμφωνα με την
αριθμ. 10752/28-06-2012 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Με την αριθμ. Φ.9792/2017/0018049/12-04-2018
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
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ
217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 07-11-2017 δήλωση
- αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΝΤΡΟΥΣ (όνομα) ΚΑΡΑΜΠΕΤ (πατρώνυμο)
ΠΩΛ, που γεννήθηκε στην ΣΥΡΙΑ την 02-05-1989 και
κατοικεί στο Δήμο ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, 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
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2007, σύμφωνα με την αριθμ. 10337/
21-05-2012 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Με την αριθμ. Φ.9917/2017/0018105/12-04-2018
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 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 10-11-2017 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΜΠΝΤΟΥΛΑΕΒ (όνομα) ΑΛΙ (πατρώνυμο) ΚΑΜΑΛ, που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 11-08-1991 και κατοικεί στο Δήμο
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ -ΕΥΟΣΜΟΥ, 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 30-06-2010, σύμφωνα με την αριθ. 11419/ 11-08-2011
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
4. Με την αριθμ. Φ.9913/2017/0018667/12-04-2018
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. 1 του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/
Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 13-11-2017 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΙΤΣΑΝΙ (όνομα) ΤΖΟΝ (πατρώνυμο) ΠΑΝΤΕΛΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-08-1992 και κατοικεί στο
Δήμο ΔΕΛΤΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010,
σύμφωνα με την αριθμ. 10008/17-05-2012 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
5. Με την αριθμ. Φ.9920/2017/0019496/12-04-2018
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 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/
Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 28-11-2017 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΙΝΙ
(όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (πατρώνυμο) ΧΑΜΖΑ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-04-1996 και κατοικεί στο Δήμο
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, 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
30-06-2014, σύμφωνα με την αριθμ. 27229/22-11-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
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6. Με την αριθμ. Φ.9905/2018/0002707/12-04-2018
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. 1 του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/
Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 23-02-2018 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΥΣΑ
(όνομα) ΡΟΕΛ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-10-1994 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, 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 30-06-2009, σύμφωνα με την αριθμ. 10258/
21-05-2012 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθμ. Φ.9921/2017/0016623/12-04-2018
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. 1 του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/
Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 19-10-2017 δήλωση - αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΣΙΚΟΥ
(όνομα) ΙΝΑ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-09-1991 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009,
σύμφωνα με την αριθμ. 13354 / 28-06-2012 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Με την αριθμ. Φ.9916/2017/0017049/12-04-2018
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. 1 του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/
Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 23-10-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΜΕΡΣΟΥΛΙ (όνομα) ΣΤΕΛΙΑΝΗ (πατρώνυμο) ΑΝΤΩΝ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-05-1993 και κατοικεί
στο Δήμο ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
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σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008, σύμφωνα με την
αριθμ. 8754 (π.ε)/02-02-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Με την αριθμ. Φ.9901/2018/0002248/12-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 15-02-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΑΓΚΟ (όνομα) ΕΡΜΕΛΙΝΤΑ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-05-1998 και κατοικεί
στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014, σύμφωνα με την
αριθμ. 1392/25-01-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθμ. Φ.3986/2017/0002739/29-03-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, 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
08-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με
στοιχεία (όνομα) ΝΕΡΒΙΝ (επώνυμο) ΝΙΚΑ (πατρώνυμο)
ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-07-2001,
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, ο πατέρας του
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 26-03-1998 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΙΚΑ (NIKA) (κύριο όνομα) ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΙΚΑ (NIKA) (κύριο όνομα) ΒΙΟΛΕΤΑ (VIOLETA).
2. Με την αριθμ. Φ.4133/2016/0002398/29-03-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, 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
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– ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 15-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΚΙΕΜΟ- ΕΛΕΝΑ (επώνυμο) ΓΚΕΡΜΠΙ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-08-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΜΕΑΣ, 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 26-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΕΡΜΠΙ (GERBI) (κύριο όνομα)
ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΕΡΜΠΙ (GERBI) (κύριο όνομα)
ΜΙΡΙΑΝΑ (MIRJANA)
3. Με την αριθμ. Φ.4418/2016/0004336/29-03-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, 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 1811-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με
στοιχεία (όνομα) ΑΛΤΕΟ (επώνυμο) ΑΛΛΑ (πατρώνυμο)
ΑΡΓΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-01-2004,
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 του
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 04-09-2003 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΛΑ (ALLA) (κύριο όνομα) ΑΡΓΙΑΝ (ARJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΛΑ (ALLA) (κύριο όνομα) ΧΑΪΡΙΕ (HAJRIE).
4. Με την αριθμ. Φ.4659/2017/0001255/29-03-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, 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 1005-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με
στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) ΜΠΕΪΝΤΟ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-02-2008
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, ο πατέρας της διαμένει
νόμιμα στη χώρα από 11-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΪΝΤΟ (BEJDO) (κύριο όνομα)
ΓΚΕΝΤΣ (GENC).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΪΝΤΟ (BEJDO) (κύριο όνομα)
ΕΛΙΟΝΙΝΤΑ (ELJONIDA).
5. Με την αριθμ. Φ.4662/2017/0001258/29-03-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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Πελοποννήσου, 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 1005-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με
στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΟ (επώνυμο) ΟΜΕΡΙ (πατρώνυμο)
ΤΣΛΙΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-05-2005,
και κατοικεί στο Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, 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 31-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΜΕΡΙ (OMERI) (κύριο όνομα)
ΤΣΛΙΡΙΜ (CLIRIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΜΕΡΙ (OMERI) (κύριο όνομα)
ΛΟΥΛΙΕΤΑ (LULJETA)
6. Με την αριθμ. Φ.4691/2017/0001466/29-03-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, 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 0706-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με
στοιχεία (όνομα) ΕΝΡΙΚΟ (επώνυμο) ΣΕΛΙ (πατρώνυμο)
ΚΡΙΣΤΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-12-2005,
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, ο πατέρας του
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 12-12-2002 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΛΙ (SELI) (κύριο όνομα) ΚΡΙΣΤΟ
(KRISTO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΛΙ (SELI) (κύριο όνομα) ΛΟΥΛΖΙΜΕ (LULZIME).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΑΜΑΤΩΝ
(9)
Στην αριθμ. Φ.19945/2017/0000158/19-04-2017 απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1789/τ.Β΄/24-05-2017, διορθώνεται
το έτος γέννησης
από το λανθασμένο: «1994»
στο ορθό: «1993».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου)
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1650/11.05.2018

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π.
διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση,
με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι:
www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συνδρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02016501105180008*

