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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών
1. Με την Φ.209595/2018/0003389/30-03-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004

Αρ. Φύλλου 1667

(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 24/09-06-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή
η από 19-03-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΑΛΙΣΚΕΝΤΕΡΑΪ Όνομα ΚΡΙΣΤΙ Όν. πατρός
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, γεν. 22-06-1996 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.210464/2017/0038969/30-03-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 30/28-06-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή
η από 19-03-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΑΛΙΣΚΕΝΤΕΡΑΪ Όνομα ΝΤΕΣΑΝΑ Όν. πατρός
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, γεν. 22-06-1996 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.209820/2018/0006029/03-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 8/12-07-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 29-04-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΟΥΣΙ Όνομα ΒΙΟΛΛΤΣΑ Όν. πατρός ΣΕΡΒΕΤ,
γεν. 23-09-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.210177/2018/0001800/30-03-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 9/03-08-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 11-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΕΪΛΕΡΙ Όνομα ΕΡΓΚΥΣ Όν. πατρός ΑΡΜΠΕΝ, γεν. 11-07-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
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5. Με την Φ.210593/2018/0000254/30-03-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 27/14-11-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται
δεκτή η από 14-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης του
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΟΡΙΤΣΑ Όνομα ΕΝΤΜΟΝΤ Όν. πατρός ΒΙΖΝΤΑΝ, γεν. 11-12-1962 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(2)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με την Φ.108127/2018/0002910/26-03-2018 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
10-01-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία: ΡΙΖΟΣ (RIZO) ΗΛΙΑΣ (ILIA) ον. πατρός ΓΙΩΡΓΟΣ
(JORGO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A501007, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-09-1961 και κατοικεί στο Δήμο
ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
2. Με την Φ.113510/2018/0004008/26-03-2018 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
08-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία: ΝΤΟΥΜΗΣ (DUMI) ΜΑΡΙΟΣ (MARIOS) ον. πατρός ΚΩΣΤΑΚΗΣ (KOSTAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A370546,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-03-1994 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
3. Με την Φ.111762/2017/0033594/26-03-2018 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
28-09-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία: ΖΩΚΑΣ (ZOKA) ΟΔΥΣΣΕΑΣ (ODHISEA) ον.
πατρός ΘΩΜΑΣ (THOMA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A389474,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-10-1989 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
4. Με την Φ.111720/2017/0033742/26-03-2018 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
26-09-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία: ΛΑΖΑΡΗΣ (LIAZARI) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (PANAJOT)

Τεύχος Β’ 1667/15.05.2018

ον. πατρός ΦΩΤΟΣ (FOTO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A374443,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-05-1982 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
5. Με την Φ.111494/2017/0033521/26-03-2018 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
06-09-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία: ΝΤΡΑΓΚΟΙ (DRAGOJ) ΙΝΤΕΑΛ (IDEAL) ον. πατρός
ΧΥΣΝΙ (HYSNI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A371787, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-02-1954 και κατοικεί στο Δήμο
ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
6. Με την Φ.111477/2017/0033097/26-03-2018 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
05-09-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία: ΠΑΠΑ (PAPA) ΒΑΣΙΛΗΣ (VASIL) ον. πατρός
ΓΙΩΡΓΟ (JORGO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A366819, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-06-1973 και κατοικεί στο
Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.104950/2016/0020737/04-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή
η από 11-07-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΝΤΕΛΙΓΙΑ
(πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 25-08-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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
31-07-2001 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΛΙΓΙΑ (DELIJA) (κύριο όνομα)
ΑΝΤΡΙΑΝ (ADRIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΟΒΑΡΙ (SULOVARI) (κύριο
όνομα) ΑΛΚΕΤΑ (ALKETA).

Τεύχος Β’ 1667/15.05.2018
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2. Με την Φ. 104930/2016/0020682/02-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 11-07-2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ
(επώνυμο) ΝΤΙΜΟ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-04-2003, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 09-09-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΙΜΟ (DIMO) (κύριο όνομα)
ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΙΜΟ (DIMO) (κύριο όνομα)
ΜΕΡΙΤΑ (MERITA).
3. Με την Φ.104929/2016/0020681/02-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 11-07-2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(επώνυμο) ΡΟΥΣΤΑ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-08-2007, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 04-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΥΣΤΑ (RUSTA) (κύριο όνομα)
ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΥΣΤΑ (RUSTA) (κύριο όνομα)
ΜΕΛΙΑΝΑ (MELJANA).
4. Με την Φ.104940/2016/0020700/02-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 11-07-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΕΪΒΙ (επώνυμο) ΜΠΕΓΙΑΪ
(πατρώνυμο) ΛΕΟΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 12-03-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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
29-11-2000 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΓΙΑΪ (BEJAJ) (κύριο όνομα)
ΛΕΟΝΑΡΝΤ (LEONARD).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΓΙΑΪ (BEJAJ) (κύριο όνομα)
ΕΙΡΗΝΗ (IRINI).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.17598/2018/0000216/29-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με την
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
08-02-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΚΑΜΠΑΣΙ (πατρώνυμο) ΓΚΡΑΜΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
12-07-2007, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από
14-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΜΠΑΣΙ (KABASHI) (κύριο όνομα) ΓΚΡΑΜΟΣ (GRAMOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΜΠΑΣΙ (KABASHI) (κύριο όνομα) ΦΑΜΠΙΟΛΑ (FABIOLA).
2. Με την Φ.17600/2018/0000225/29-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
09-02-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΟΛΤΙΑΝΑ (επώνυμο) ΚΑΜΠΑΣΙ (πατρώνυμο) ΚΑΣΤΡΙΟΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
15-10-2009, 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 14-03-2003
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΜΠΑΣΙ (KABASHI) (κύριο όνομα) ΚΑΣΤΡΙΟΤ (KASTRIOT).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΖΣΛΑΝΙ (ASLLANI) (κύριο όνομα)
ΚΛΑΟΥΔΙΟΛΑ (KLAUDJOLA).
3. Με την Φ.17602/2018/0000227/29-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
09-02-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΟΡΓΚΕΣΤ (επώνυμο) ΚΑΜΠΑΣΙ (πατρώνυμο) ΚΑΣΤΡΙΟΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
01-10-2010, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από
14-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΜΠΑΣΙ (KABASHI) (κύριο όνομα) ΚΑΣΤΡΙΟΤ (KASTRIOT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΖΣΛΑΝΙ (ASLLANI) (κύριο όνομα)
ΚΛΑΟΥΔΙΟΛΑ (KLAUDJOLA).
4. Με την Φ.17626/2018/0000346/29-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
22-02-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο) ΚΟΝΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΣΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
13-01-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ,
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
30-07-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΝΙ (KONI) (κύριο όνομα) ΓΚΕΝΤΣΙ (GENCI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΝΙ (KONI) (κύριο όνομα) ΛΟΥΙΖΑ (LUIZA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
I

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.17621/2018/0000303/30-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
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λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 20-02-2018 δήλωση - αίτηση του
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟ (επώνυμο) ΖΙΟΥ (πατρώνυμο) ΣΑΖΑΝ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 06-12-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, 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 30-06-2017
σύμφωνα με την αριθμ. 466/18-01-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
2. Με την Φ.17622/2018/0000316/30-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 21-02-2018 δήλωση - αίτηση
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (επώνυμο) ΤΑΦΑΝΙ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-08-2000, και κατοικεί
στο Δήμο ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ, 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. 1519/13-02-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
I

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.17599/2018/0000217/29-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με την
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
08-02-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΒΙΟΝΙΣ (επώνυμο) ΚΑΜΠΑΣΙ (πατρώνυμο) ΓΚΡΑΜΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
01-07-2005, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από
14-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΜΠΑΣΙ (KABASHI) (κύριο όνομα) ΓΚΡΑΜΟΣ (GRAMOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΜΠΑΣΙ (KABASHI) (κύριο όνομα) ΦΑΜΠΙΟΛΑ (FABIOLA).
2. Με την Φ.17601/2018/0000226/30-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με την
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
09-02-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΑΜΑΡΙΝΟ (επώνυμο) ΚΑΜΠΑΣΙ
(πατρώνυμο) ΚΑΣΤΡΙΟΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 30-11-2006, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από
14-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΜΠΑΣΙ (KABASHI) (κύριο όνομα) ΚΑΣΤΡΙΟΤ (KASTRIOT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΖΣΛΑΝΙ (ASLLANI) (κύριο όνομα)
ΚΛΑΟΥΔΙΟΛΑ (KLAUDJOLA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
I

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.20241/2017/0002787/03-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με την
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
13-11-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΗ (πατρώνυμο) ΓΙΟΒΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
04-07-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, 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
25-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΗ (PRIFTI) (κύριο όνομα)
ΓΙΟΒΑΝ (JOVAN).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΗ (PRIFTI) (κύριο όνομα)
ΜΙΜΟΖΑ (ΜΙΜΟΖΑ).
2. Με την Φ.20345/2018/0000196/03-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με την
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
23-01-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΣΑΜΟΥΕΛ (επώνυμο) ΝΟΥΡΚΑ
(πατρώνυμο) ΣΑΪΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 27-04-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ,
(Δημοτική Κοινότητα ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ) 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 26-10-2001 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΟΥΡΚΑ (NURKA) (κύριο όνομα)
ΣΑΪΜΙΡ (SAIMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΟΥΡΚΑ (NURKA) (κύριο όνομα)
ΣΑΛΟΥΣΕ (SALUSHE).
3. Με την Φ.20398/2018/0000579/03-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με την
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
07-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΙΛΑ (επώνυμο) ΣΕΛΑΜΑΪ (πατρώνυμο) ΒΑΓΓΕΛΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
29-07-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, (Δημοτική Κοινότητα ΑΣΤΑΚΟΥ ) 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 30-06-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΛΑΜΑΪ (SELAMAJ) (κύριο όνομα) ΒΑΓΓΕΛΗ (VANGJEL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΛΑΜΑΪ (SELAMAJ) (κύριο όνομα) ΑΛΜΑ (ALMA).
4. Με την Φ.20400/2018/0000598/03-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με την
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
08-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΑΒΝΗ (επώνυμο) ΜΠΑΚΟΥΣΙ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
06-03-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του
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ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από
21-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΚΟΥΣΙ (BAKUSHI) (κύριο
όνομα) ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΚΟΥΣΙ (BAKUSHI) (κύριο όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΝΑ (KLAUNTINA).
5. Με την Φ.20401/2018/0000599/03-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με την
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η
από 08-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΑΟΥΡΑ (επώνυμο) ΤΖΕΛΑΪ
(πατρώνυμο) ΝΕΜΠΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
22-01-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, 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
26-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΕΛΑΪ (XHELAJ) (κύριο όνομα)
ΝΕΜΠΙ (ΝΕΒΙ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΕΛΑΪ (XHELAJ) (κύριο όνομα)
ΜΠΛΕΡΙΝΑ (BLERINA).
6. Με την Φ.20405/2018/0000612/03-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με την
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
09-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΛΙΟΝΚΛΕΑ (επώνυμο) ΜΠΑΝΙ (πατρώνυμο) ΚΛΕΜΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
17-02-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ, (Τοπική
Κοινότητα ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ) 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 01-02-2006 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΑΪ (SINANAJ) (κύριο όνομα) ΚΛΕΜΕΝΤ (KLEMENT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΝΙ (ΒΑΝΙ) (κύριο όνομα) ΟΡΝΕΛΑ (ORNELA).
7. Με την Φ.20406/2018/0000613/03-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2
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του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με την
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
09-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕΛ (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΑΪ (πατρώνυμο) ΚΛΕΜΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
23-06-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ, (Τοπική
Κοινότητα ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ) 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 01-02-2006 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΑΪ (SINANAJ) (κύριο όνομα) ΚΛΕΜΕΝΤ (KLEMENT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΝΙ (ΒΑΝΙ) (κύριο όνομα) ΟΡΝΕΛΑ (ORNELA).
8. Με την Φ.20407/2018/0000620/03-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με την
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
12-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΜΠΙΟΝΑ (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ
(πατρώνυμο) ΝΕΚΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
26-02-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ) 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
09-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (MUCA) (κύριο όνομα)
ΝΕΚΙ (ΝΕΚΙ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (MUCA) (κύριο όνομα)
ΜΠΑΡΔΑ (BARDHA).
9. Με την Φ.20408/2018/0000633/03-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με την
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
12-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (επώνυμο) ΜΠΑΤΣΙ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
25-09-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, 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
14-01-2004 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΤΣΙ (BACI) (κύριο όνομα)
ΙΛΙΡΙΑΝ (ILIRJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΤΣΙ (BACI) (κύριο όνομα)
ΡΟΥΝΤΙΝΑ (RUDINA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΛΛΑΝΙ (MOLLANJI) (κύριο
όνομα) ΑΛΜΠΑΝΑ (ALBANA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
I

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
I

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ. 1418/2018/0000352/03-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 29-05-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΒΙΚΕΝΑ (επώνυμο) ΜΠΑΓΙΟ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡΙΑΝ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-12-2010, και κατοικεί
στο Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, 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 06-09-2001 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ (ν. 4251/2014).
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΓΙΟ (BAJO) (κύριο όνομα)
ΙΛΙΡΙΑΝ (ILIRJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΓΙΟ (BAJO) (κύριο όνομα)
ΙΝΤΑ (IDA).
2. Με την Φ. 1506/2017/0001734/03-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ
217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 23-10-2017 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΡΕΣΙΜ (επώνυμο) ΜΟΛΛΑΝΙ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-09-2008, και κατοικεί
στο Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 06-04-2003 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ (ν. 4251/2014).
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΛΛΑΝΙ (MOLLANJI) (κύριο
όνομα) ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDIAN).

(9)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.17624/2018/0000320/30-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ
217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 21-02-2018 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΑΝΤΕΜ (επώνυμο) ΠΕΠΑ (πατρώνυμο) ΛΕΦΤΕΡ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-05-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ, 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 01-04-2003 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΠΑ (PEPA) (κύριο όνομα) ΛΕΦΤΕΡ (LEFTER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΠΑ (PEPA) (κύριο όνομα) ΜΠΕΧΙΕ (BEHIE).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
I

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(10)
Στην αριθμ. Φ.202578/2017/0015103/14-06-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 2445/19-07-2017 (τ. Β΄) διορθώνεται η χώρα
γέννησης:
από το λανθασμένο: «ΟΥΚΡΑΝΙΑ»
στο ορθό: «ΡΩΣΙΑ».
(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)
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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

*02016671505180008*

