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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθ. Φ.9930/2017/0016126/11-04-2018
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 12-10-2017 δήλωση-αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΛΛΑ
(όνομα) ΑΝΝΑ ΑΝΗ (πατρώνυμο) ΦΙΚΙΡΕΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-04-1994, και κατοικεί στο Δήμο
ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ, 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 30-06-2009 σύμφωνα με την
αριθ. 11285/07-12-2010 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Με την αριθ. Φ.9927/2017/0017041/11-04-2018
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-

Αρ. Φύλλου 1739

αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΜΟΥΡΑΤΙ (όνομα) ΣΑΡΑ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-07-1995, και κατοικεί
στο Δήμο ΛΑΓΚΑΔΑ, 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 30-06-2010 σύμφωνα με την αριθ.
4919/05-03-2012 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Με την αριθ. Φ.9926/2017/0017410/11-04-2018
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. 3284/2004ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 31-10-2017 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΝΤΙΚΟΥ (όνομα) ΓΚΡΙΣΕΛΝΤΑ (πατρώνυμο)
ΡΑΜΙΖ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-01-1992,
και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΡΜΗΣ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως
ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της
ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την αριθ. 10281/
07-06-2012 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
4. Με την αριθ. Φ.9922/2017/0020003/11-04-2018
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 04-12-2017 δήλωση-αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΣΤΡΕΤΣΙ
(όνομα) ΠΑΟΛΑ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-10-1995, και κατοικεί στο Δήμο
ΔΕΛΤΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
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σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014
σύμφωνα με την αριθ. 27909/28-11-2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
5. Με την αριθ. Φ.10748/2018/0000042/11-04-2018
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 21-12-2017 δήλωση-αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΙ
(όνομα) ΚΡΙΣΤΑ (πατρώνυμο) ΜΑΡΤΙΝ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-12-1991, και κατοικεί στο Δήμο
ΔΕΛΤΑ, 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 εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την αριθ. 15885/
18-02-2011 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθ. Φ.9931/2017/0016119/11-04-2018
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. 3284/2004ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 12-10-2017 δήλωση αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ (όνομα) ΙΡΙΣ (πατρώνυμο) ΣΩΤΗΡΑΚΗ,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-10-1986, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει
ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους
της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2005 σύμφωνα με την αριθ. 10204/
06-06-2012 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Με την αριθ. Φ.9886/2017/0016959/11-04-2018
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΄)
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γίνεται αποδεκτή η από 30-10-2017 δήλωση-αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΝΤΑΜΙΑΝ
(όνομα) ΑΡΜΙΝΕ (πατρώνυμο) ΓΚΑΡΕΓΚΙΝ, που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 11-02-1992, και κατοικεί στο
Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ -ΕΥΟΣΜΟΥ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει
ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους
της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την αριθ. 15878/
23-08-2011 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Με την αριθ. Φ.9940/2017/0020670/11-04-2018
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. 3284/2004ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 15-12-2017 δήλωση αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΜΠΡΑΜΕ (όνομα) ΑΝΤΕΛΑ (πατρώνυμο) ΜΕΡΙΟΝ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-03-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του
23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την
αριθ. 28036/30-11-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
4. Με την αριθ. Φ.9869/2017/0020921/11-04-2018
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 19-12-2017 δήλωση-αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΤΕΒΟΣΙΑΝ (όνομα) ΑΪΝΤΑ (πατρώνυμο) ΑΡΘΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 11-07-1996, και κατοικεί στο
Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 3006-2014 σύμφωνα με την αριθ. 28405/11-12-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
5. Με την αριθ. Φ.9882/2018/0000234/11-04-2018
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. 3284/2004ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 28-12-2017 δήλωσηαίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΜΕΡΟΛΛΙ (όνομα) ΜΙΡΕΛΑ (πατρώνυμο) ΑΝΕΣΤΙ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-11-1987, και κατοικεί
στο Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως
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ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της
ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2009 σύμφωνα με την αριθ. 29173/
19-12-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.4491/2016/0004693/29-03-2018 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 19-12-2016 δήλωση-αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΑ (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΓΙΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-03-2007, 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 01-10-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (DERVISHI)
(κύριο όνομα) ΓΚΕΝΤΓΙΑΝ (GENTJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (DERVISHI)
(κύριο όνομα) ΒΑΣΙΛΙΚΑ (VASILIKA).
2. Με την Φ.4665/2017/0001285/29-03-2018 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
ΙΑ του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 12-05-2017 δήλωσηαίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΛΟΡΕΝΤΣΟ (επώνυμο) ΤΖΕΚΑ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΖΕΝ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-04-2010, 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 01-05-2003 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΕΚΑ (ΧΗΕΚΑ)
(κύριο όνομα) ΣΚΕΛΖΕΝ (SHKELZEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΕΚΑ (ΧΗΕΚΑ)
(κύριο όνομα) ΡΑΪΜΟΝΤΑ (RAJMONDA).
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3. Με την Φ.4697/2017/0001480/29-03-2018 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. 3284/2004ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 14-06-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΝΑΒΓΙΟΤ (επώνυμο) ΚΩΡ (πατρώνυμο) ΟΠΙΝΤΕΡ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-09-2009, 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 01-07-2003 και ο πατέρας της
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH)
(κύριο όνομα) ΟΠΙΝΤΕΡ (OPINDER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΩΡ (KAUR)
(κύριο όνομα) ΜΑΝΤΙΠ (MANDEEP).
4. Με την Φ.4699/2017/0001483/29-03-2018 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 14-06-2017 δήλωση-αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝΑ
(επώνυμο) ΤΣΕΚΑ (πατρώνυμο) ΝΤΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-11-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 12-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΚΑ (CEKA)
(κύριο όνομα) ΝΤΟΥΡΙΜ (DURIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΚΑ (CEKA)
(κύριο όνομα) ΡΟΖΕΤΑ (ROZETA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.4411/2016/0004289/03-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 16-11-2016 δήλωση-αίτηση του
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(επώνυμο) ΑΓΚΟ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΙ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-03-2001, και κατοικεί στο Δήμο
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα
με την αριθ. 11128/10-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
2. Με την Φ.4654/2018/0000742/03-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 03-05-2017 δήλωση-αίτηση του ανήλικου
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο)
ΑΓΚΟ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 26-06-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα
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την 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 10812/04-11-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
3. Με την Φ.4709/2017/0001534/03-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 23-06-2017 δήλωση-αίτηση της
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
(επώνυμο) ΚΑΡΑΤΙ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-09-2002, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 3006-2017 σύμφωνα με την αριθ. 6016/19-06-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
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