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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με τη Φ.19154/2016/0020990/19-04-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από 
06-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΝΤΙΕΓΚΙΤΟΣ (επώνυμο) ΤΖΙΜΠΡΑΚΟΥ 
(πατρώνυμο) ΚΛΟΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
18-04-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολου-
θεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 07-05-2003 και ο πατέ-
ρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΙΜΠΡΑΚΟΥ (XIBRAKU) (κύριο 

όνομα) ΚΛΟΝΤΙΑΝ (KLODJAN).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΙΜΠΡΑΚΟΥ (XIBRAKU) (κύριο 
όνομα) ΕΛΒΙΡΑ (ELVIRA).

2. Με τη Φ.19714/2016/0023283/19-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 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 17-10-
2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΑΝ (επώνυμο) AXMETI (πατρώνυμο) 
ΡΟΛΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-07-2010, 
και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, 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 22-12-2002 και ο πατέρας του κα-
τέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΧΜΕΤΙ (ΑΗΜΕΤΙ) (κύριο όνομα) 

ΡΟΛΑΝΤ (ROLAND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΧΜΕΤΙ (ΑΗΜΕΤΙ) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΝΤΙΑΝΑ (GENTJANA).
3. Με τη Φ.19753/2016/0023626/19-04-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από 
20-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (επώνυμο) ΚΙΟΣΕ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
13-10-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΟΝΥΣΟΥ, 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 24-03-2000 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΟΣΕ (QOSE) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΟΣΕ (QOSE) (κύριο όνομα) 

ΛΙΛΙΑΝΑ (LILJANA).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Με τη Φ.19776/2016/0023665/19-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδε-
κτή η από 20-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΑΟΥΡΑ (επώνυμο) ΣΥΛΑ 
(πατρώνυμο) ΦΛΟΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 29-10-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
10-10-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΥΛΑ (SYLA) (κύριο όνομα) ΦΛΟ-

ΡΙΑΝ (FLORJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΥΛΑ (SYLA) (κύριο όνομα) ΓΚΙ-

ΖΕΛΑ (GIZELA).
5. Με τη Φ.19780/2016/0023670/19-04-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδε-
κτή η από 20-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΕΛΙΑ (επώνυμο) ΣΤΑ-
ΦΟΥΚΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 26-12-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
28-06-2000 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΤΑΦΟΥΚΑ (STAFUKA) (κύριο 

όνομα) ΙΛΙΡ (ILIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΤΑΦΟΥΚΑ (STAFUKA) (κύριο 

όνομα) ΦΛΑΝΤΖΑ (FLLANXA).
6. Με τη Φ.19834/2016/0024039/19-04-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η 
από 25-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΖΑ (επώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΟΤΙ 
(πατρώνυμο) ΠΑΝΤΕΛΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 02-06-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
21-01-1998 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΟΤΙ (PANAJOTI) (κύριο 

όνομα) ΠΑΝΤΕΛΙ (PANDELI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΣΑ (PASHA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΛΕΡΙΝΑ (BLERINA).
7. Με τη Φ.19837/2016/0024043/19-04-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η 
από 25-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΕΪΣ (επώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΟΤΙ 
(πατρώνυμο) ΠΑΝΤΕΛΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 02-06-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
21-01-1998 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΟΤΙ (PANAJOTI) (κύριο 

όνομα) ΠΑΝΤΕΛΙ (PANDELI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΣΑ (PASHA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΛΕΡΙΝΑ (BLERINA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

I

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με τη Φ.18195/2017/0001717/19-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
21-06-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΕΤΑ (όνομα) ΕΜΙΛΙΑΝ (πατρώ-
νυμο) ΠΡΕΝΓΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-05-
1994, και κατοικεί στο Δήμο ΩΡΩΠΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011, σύμφωνα 
με την αριθ. 6880/33/27-05-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής. 

2. Με τη Φ.19838/2018/0006610/19-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
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25-10-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΧΜΟΥΤΗ (όνομα) ΝΕΒΙΛΑ (πα-
τρώνυμο) ΜΟΥΧΑΡΕΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 04-08-1991, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΝΤΕΛΗΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2008, σύμφωνα με την αριθ. 14800/26/04-10-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

3. Με τη Φ.19988/2017/0018586/19-04-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
03-11-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΚΕΝΤΡΑΪ (όνομα) ΝΤΕΝΙΣ (πατρώνυμο) 
ΘΩΜΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-01-1990, και 
κατοικεί στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2009, σύμφωνα με την αριθ. 14800/58/06-10-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

I

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με τη Φ.2588/2017/0001877/19-04-2018 απόφαση 
Συντονιστή της 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’), γίνεται 
αποδεκτή η από 18-09-2017 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΗ (επώνυ-
μο) ΤΡΑΪΤΣΕ (πατρώνυμο) ΝΕΣΤΟΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 18-04-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΚΙΛΚΙΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
18-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΡΑΪΤΣΕ (TRAJCE) (κύριο όνομα) 

ΝΕΣΤΟΡ (NESTOR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΡΑΪΤΣΕ (TRAJCE) (κύριο όνομα) 

ΒΑΣΙΛΚΑ (VASILKA)

2. Με τη Φ.2589/2017/0001878/19-04-2018 απόφαση 
Συντονιστή της 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’), γίνεται 
αποδεκτή η από 18-09-2017 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΥΡΙΑΚΟ (επώνυ-
μο) ΤΡΑΪΤΣΕ (πατρώνυμο) ΝΕΣΤΟΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 18-04-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΚΙΛΚΙΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
18-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΡΑΪΤΣΕ (TRAJCE) (κύριο όνομα) 

ΝΕΣΤΟΡ (NESTOR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΡΑΪΤΣΕ (TRAJCE) (κύριο όνομα) 

ΒΑΣΙΛΚΑ (VASILKA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

I

(4)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με τη Φ.1768/2018/0000528/20-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -
Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α’) και τις 
διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α’) 
και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της Δ’ 
Ειδικής Επιτροπής, όπως διατυπώθηκε στο 2/10-11-2017 
πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 23-03-2007 αίτηση της 
ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑΝΝΑ (επώνυμο) 
ΚΑΝΤΑΕΒΑ (πατρώνυμο) ΤΑΜΑΖΙ που γεννήθηκε στην 
ΓΕΩΡΓΙΑ την 05-10-1984 για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του επωνύμου 
της από ΚΑΝΤΑΕΒΑ σε ΚΑΝΤΑΪΔΟΥ.

2. Με τη Φ.2808/2018/0000531/20-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α’) και τις 
διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α’) 
και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της Δ’ 
Ειδικής Επιτροπής, όπως διατυπώθηκε στο 2/10-11-2017 
πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 03-10-2014 αίτηση 
της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) MAΝANA (επώνυμο) 
ΡΑΖΜΑΤΖΕ (πατρώνυμο) ΤΑΡΙΕΛ που γεννήθηκε στην 
ΓΕΩΡΓΙΑ την 15-08-1986 για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας. 

3. Με τη Φ.2861/2018/0000529/23-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -
Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
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άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α’) και τις 
διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α’) 
και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της Δ’ 
Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 1/19-01-2018 
πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 02-06-2015 αίτηση 
του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΟΛΕΞΙΪ (επώνυμο) 
ΤΣΕΡΑΧΤΟ (πατρώνυμο) ΟΛΕΞΑΝΔΡ που γεννήθηκε 
στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 06-10-1993 για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του 
ονόματος του από ΟΛΕΞΙΪ σε ΑΛΕΞΙΟΣ.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΤΣΟΥ

I

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με τη Φ.22832/2018/0000320/17-04-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’), σε συνδυασμό με την 
παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
12-02-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΝΙ (όνομα) ΜΑΡΙΟΝ (πατρώ-
νυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
23-09-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρω-
ση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2015, σύμφωνα με την αριθ. 1590/15-02-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

2. Με τη Φ.22834/2018/0000322/17-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76/Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 12-02-2018 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΡΟΥΚΑΪ (όνομα) ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ (πατρώνυμο) ΜΕΧΝΤΙ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-01-1986, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 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 30-06-2005, σύμφωνα με την αριθ. 6879/20-07-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. 

3. Με τη Φ.22835/2018/0000324/17-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76/Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 12-02-2018 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυ-
μο) ΣΚΕΠΙ (όνομα) ΑΝΤΕΛΙΝΑ (πατρώνυμο) ΑΦΡΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-02-1995, και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ, 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 τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2014, σύμφωνα με την αριθ. 
825/25-01-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Πελοποννήσου. 

4. Με τη Φ.22846/2018/0000359/17-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76/Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 16-02-2018 δήλωση - αί-
τηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΠΟΥΖΙ (όνομα) ΑΡΜΠΕΝ (πατρώνυμο) ΚΟΣΜΑ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-06-1988, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας 
του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2007, σύμφωνα με την αριθ. 1338/06-02-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. 

5. Με τη Φ.22847/2018/0000361/17-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76/Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 16-02-2018 δήλωση - αί-
τηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΠΟΥΖΙ (όνομα) ΦΛΟΡΙΑΝ (πατρώνυμο) ΚΟΣΜΑ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-12-1989, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας 
του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2009, σύμφωνα με την αριθ. 1499/12-02-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. 

6. Με τη Φ.22848/2018/0000364/17-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
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(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 16-02-2018 δήλωση - αί-
τηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΧΥΣΑ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΝΤΙΟΝΙΣ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-09-1996, και κατοικεί στο 
Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, 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 30-06-2015, σύμφωνα με την αριθ. 404/16-01-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. 

7. Με τη Φ.22853/2018/0000403/17-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76/Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από 21-02-2018 δήλωση - 
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΛΟΥΛΑΪ (όνομα) ΝΤΕΝΑΛΝΤΟ (πατρώνυμο) ΤΕΚΙ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-06-1994, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας 
του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2013, σύμφωνα με την αριθ. 830/25-01-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. 

8. Με τη Φ.22854/2018/0000405/17-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 21-02-2018 δήλωση -αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΤΣΕΡΠΙΑ (όνομα) ΦΛΟΡΙΝΤΑ (πατρώνυμο) ΧΕΚΟΥΡΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-07-1998, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. 7086/03-08-2017 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. 

9. Με τη Φ.22878/2018/0000583/17-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνε-
ται αποδεκτή η από 05-03-2018 δήλωση -αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΙΜΟ 
(όνομα) ΕΛΕΝΗ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-09-1998, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-

νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2017, σύμφωνα με την αριθ. 12197/08-12-2017 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. 

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

I

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με τη Φ.22465/2018/0000685/17-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76/Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από 07-06-2017 δήλωση - αί-
τηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑ-
ΡΙΛΙΑ (επώνυμο) ΧΑΜΠΙΛΑΪ (πατρώνυμο) ΧΕΚΤΟΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-01-2003, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμι-
μα στη χώρα από 19-04-2001 και ο πατέρας της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΜΠΙΛΑΪ (HABILAJ) (κύριο όνο-

μα) ΧΕΚΤΟΡ (HEKTOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΜΠΙΛΑΪ (HABILAJ) (κύριο όνο-

μα) ΜΑΡΙΕ (MARIE).
2. Με τη Φ.21054/2017/0002585/17-04-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76/Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από 18-10-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΑΟΥΡΕΛ (επώνυμο) ΓΚΟΡΕΓΙΑ (πατρώνυμο) ΡΕΝΤΙΝΕΛ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-09-2011, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμι-
μα στη χώρα από 15-10-2002 και ο πατέρας του κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΡΕΓΙΑ (GOREJA) (κύριο όνο-

μα) ΡΕΝΤΙΝΕΛ (REDINEL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΡΕΓΙΑ (GOREJA) (κύριο όνομα) 

ΡΟΖΕΤΑ (ROZETA).
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3. Με τη Φ.22720/2017/0002851/17-04-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από 
10-11-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΕΡΜΙΡ (επώνυμο) ΣΕΦΑ (πατρώνυμο) 
ΣΑΪΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-07-2008, 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 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 14-09-2001 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΦΑ (SEFA) (κύριο όνομα) ΣΑ-

ΪΜΙΡ (SAIMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΦΑ (SEFA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΟΥΚΟΥΡΟΣΕ (BUKUROSHE).
4. Με τη Φ.22721/2018/0000763/17-04-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76/Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από 10-11-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΣΕΦΑ (πατρώνυμο) ΣΑΪΜΙΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-01-2003, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμι-
μα στη χώρα από 14-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΦΑ (SEFA) (κύριο όνομα) ΣΑ-

ΪΜΙΡ (SAIMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΦΑ (SEFA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΟΥΚΟΥΡΟΣΕ (BUKUROSHE).
5. Με τη Φ.22871/2018/0000518/17-04-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από 
02-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΑΡΣΕΝΙ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΕΛΙΝΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
14-03-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 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 08-04-
2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ 
ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (HOXHAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΛΙΝΟΡ (ELINOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (HOXHAJ) (κύριο όνομα) 

ΒΙΤΟΡΕ (VITORE).
6. Με τη Φ.22872/2018/0000533/17-04-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76/Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από 05-03-2018 δήλωση 
- αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (επώνυμο) ΤΣΙΠΙ (πατρώνυμο) ΛΕΦΤΕΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-05-2011, και κατοικεί στο 
Δήμο ΟΙΧΑΛΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 03-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΙΠΙ (CIPI) (κύριο όνομα) ΛΕ-

ΦΤΕΡ (LEFTER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΙΠΙ (CIPI) (κύριο όνομα) ΓΙΟΛΑ-

ΝΤΑ (JOLANDA).
7. Με τη Φ.22879/2018/0000545/17-04-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76/Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από 05-03-2018 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΝΑΤΑΛΙΑ (επώνυμο) ΜΑΛΑΪ (πατρώνυμο) ΣΥΡΙΑ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-01-2010, και κατοικεί 
στο Δήμο ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, 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 της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 18-02-2003 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΛΑΪ (MALAJ) (κύριο όνομα) 

ΣΥΡΙΑ (SYRJA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΛΑΪ (MALAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΣΜΙΡΑ (BESMIRA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με τη Φ.1564/2018/0000816/17-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
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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 12-10-2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (επώνυμο) ΚΙΟΡΡΗ (πατρώνυμο) ΒΛΑ-
ΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-06-2010, 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΡΓΟΥ, 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 02-02-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΟΡΡΗ (QORRI) (κύριο όνομα) 

ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΟΡΡΗ (QORRI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΣΕΛΑ (MARSELA).
2. Με τη Φ.1565/2018/0000818/17-04-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 

(ΦΕΚ 76/Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από 12-10-2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) ΚΙΟΡΡΗ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-05-2004, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΠΥΡΓΟΥ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 02-02-2003 και ο πατέρας της κα-
τέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΟΡΡΗ (QORRI) (κύριο όνομα) 

ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΟΡΡΗ (QORRI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΣΕΛΑ (MARSELA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ  



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ18788 Τεύχος Β’ 1713/17.05.2018

*02017131705180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

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

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι κής 
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλο-
φορία 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 ιστο-
σελίδα 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 Τμή-
μα 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) προ-
σαυξάνεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 υπη-

ρεσίες 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 Συν-

δρομητές. 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 δημο-
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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