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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με την Φ.2205/2017/0003788/12-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α)
γίνεται αποδεκτή η από 01-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΓΚΙΕΤΣΚΑ
(GJECKA) ΕΝΤΡΙ (ENDRI) ον. πατρός ΜΙΚΑΛΛΑΚΗ
(MIKALLAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α447947, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-04-1977 και κατοικεί στο Δήμο
ΣΚΟΠΕΛΟΥ.
2. Με την Φ.2433/2018/0001030/12-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται
αποδεκτή η από 18-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΔΑΜΑΪ (DHAMAJ) ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ (POLIKRON) ον. πατρός ΜΙΧΑΛ (MIHAL), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
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με αριθμό Α453990, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
13-10-1995 και κατοικεί στο Δήμο ΣΚΙΑΘΟΥ.
Ο Συντονιστής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.2833/2017/0000059/28-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η
από 09-01-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (επώνυμο) ΣΕΛΙΜΙ
(πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 12-08-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ,
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. 15586/21-12-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
2. Με την Φ.2883/2017/0000414/28-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα ελληνικής
ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 07-02-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΝΤΟΝΑΛΝΤ (επώνυμο)
ΓΙΑΣΑΡΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΓΙΕΤΝΟΡ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-07-1999, και κατοικεί στο Δήμο
ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, 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 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθμ. 483/
20-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
3. Με την Φ.2845/2017/0000134/28-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα ελληνικής
ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 20-01-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΝΙΝΤΑ (επώνυμο)
PAMA (πατρώνυμο) ΕΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-07-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, 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.
269/17-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Θεσσαλίας.
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4. Με την Φ.2892/2017/0000534/28-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται
αποδεκτή η από 13-02-2017 δήλωση - αίτηση του
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΜΙΚΕΛ (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (πατρώνυμο) ΣΩΤΗΡ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-10-2001, και κατοικεί στο Δήμο
ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, 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.
742/25-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Θεσσαλίας.
5. Με την Φ.2909/2017/0000645/28-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα ελληνικής
ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 06-03-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΕΛΑΪΝΤΑ (επώνυμο) ΚΑΤΣΑ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-04-1999, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, 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 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθμ.
1832/17-02-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Θεσσαλίας.
6. Με την Φ.2914/2017/0000691/28-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα ελληνικής
ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή
η από 07-03-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΝΤΙΚΕΑ (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΙ
(πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 26-07-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ,
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. 1885/20-02-2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
7. Με την Φ.3046/2017/0001701/28-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα ελληνικής
ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 14-06-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΒΕΛΙΝΑ (επώνυμο)
ΧΑΣΙ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-02-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
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έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017
σύμφωνα με την αριθμ. 6665/12-06-2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
8. Με την Φ.3114/2017/0002275/28-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται
αποδεκτή η από 09-08-2017 δήλωση - αίτηση της
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ
(επώνυμο) ΤΣΟΥΜΠΚΟ (πατρώνυμο) ΡΟΥΣΛΑΝ, που
γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 11-10-2001, και κατοικεί
στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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.
836/27-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Θεσσαλίας.
9. Με την Φ.3123/2017/0002536/28-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα ελληνικής
ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή
η από 05-09-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΦΑΤΜΑ (επώνυμο) ΚΟΡΕΤΣΙ
(πατρώνυμο) ΕΛΜΑΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
24-09-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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. 8813/31-08-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
10. Με την Φ.3348/2018/0000218/28-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’),
γίνεται αποδεκτή η από 07-02-2018 δήλωση - αίτηση
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΤΣΙΚΟ
(επώνυμο) ΒΑΣΙΛΙΚΗ (πατρώνυμο) ΕΛΙΝΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-06-2000, και κατοικεί
στο Δήμο ΑΛΜΥΡΟΥ, 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.
320/12-01-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Θεσσαλίας.
Ο Συντονιστής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
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(3)
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.2036/2018/0000022/20-04-2018 απόφαση
της Συντονίστριας της 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 08-01-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΕΒΙΛΑ (επώνυμο) ΠΕΤΑΝΗ
(πατρώνυμο) ΑΡΑΝΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
10-07-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και ξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από
01-12-2002 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΤΑΝΗ (PETANI) (κύριο όνομα)
ΑΡΑΝΙΤ (ARANIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΤΑΝΗ (PETANI) (κύριο όνομα)
ΑΛΚΕΤΑ (ALKETA).
Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(4)
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.2042/2018/0000063/20-04-2018 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 15-01-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΝΤΡΙ (επώνυμο) ΤΖΑΦΕΡΡΑΪ
(πατρώνυμο) ΓΕΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
03-02-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
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
21-02-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΑΦΕΡΡΑΪ (XHAFERRAJ) (κύριο
όνομα) ΓΕΤΜΙΡ (JETMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΑΦΕΡΡΑΪ (XHAFERRAJ) (κύριο
όνομα) ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA).
Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
I

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την Φ.7639/2018/0001245/23-04-2018 απόφαση
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α), γίνεται δεκτό
το από 26-02-2018 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με
στοιχεία (επώνυμο) ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ (όνομα) ΚΑΛΛΙΟΠΗ
(πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-12-2013, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του
ν. 3284/2004.
Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.15711/2018/0004925/20-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 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
23-03-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΤΣΚΑ (όνομα) ΘΕΟΔΩΡΑ (πατρώνυμο) ΑΝΕΣΤΗ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-08-1996, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ -ΕΥΟΣΜΟΥ, 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
30-06-2014 σύμφωνα με την αριθμ. 12901/17-02-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Με την Φ. 10656/2017/0018683/20-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
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(ΦΕΚ 76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου
1B του Κώδικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 13-11-2017 δήλωση αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΓΚΡΑΜΠΟΒΑ (όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡΙΑΝ,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-03-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, 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
30-06-2011 σύμφωνα με την αριθμ. 17367/30-10-2012
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής
Μακεδονίας.
3. Με την Φ. 10655/2017/0018712/20-04-2018 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 1B του Κώδικα
ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 14-11-2017 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΙΒΑΝΟΒΑ
(όνομα) ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) ΣΑΡΓΚΩΝ, που γεννήθηκε
στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 15-02-1990, 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 30-06-2008 σύμφωνα με την αριθμ.
16982/22-02-2011 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
4. Με την Φ. 10722/2017/0018882/20-04-2018 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 1B του Κώδικα
ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 17-11-2017 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ
(όνομα) EPA (πατρώνυμο) ΜΠΑΣΚΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-12-1991, 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 30-06-2010 σύμφωνα με την αριθμ.
5421/27-03-2012 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας.
5. Με την Φ. 10665/2018/0000241/20-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα ελλη-
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νικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 29-12-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης
αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του
21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΠΙ
(όνομα) ΖΩΗΤΣΑ (πατρώνυμο) ΑΡΓΥΡ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-08-1998, 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 30-06-2013 σύμφωνα με την
αριθμ. 28227/01-12-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
6. Με την Φ. 10728/2018/0002879/20-04-2018 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 1B του Κώδικα
ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 26-02-2018 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΛΛΑ
(όνομα) TEA (πατρώνυμο) ΛΙΡΙΜ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-10-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ, 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
αριθμ. 10445/22-05-2012 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
I

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την Φ.7320/2018/0000083/02-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217
Α’), γίνεται δεκτό το από 10-01-2018 αίτημα του γονέα
της ανήλικης (επώνυμο) ΜΠΕΣΑΕΒΑ (όνομα) ΣΟΦΙΑ
(πατρώνυμο) ΕΛΝΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την
17-09-2010, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ. 1 του
ν. 3284/2004.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
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(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.20495/2018/0000267/19-03-2018 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 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 13-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία
(όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (επώνυμο) ΙΜΠΡΑΛΙΟΥ (πατρώνυμο)
ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-01-2009,
και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 29-08-2001 και η μητέρα
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΜΠΡΑΛΙΟΥ (IBRALIU) (κύριο όνομα) ΠΕΤΡΙΤ (PETRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΟΥΜΠΑ (JUBA) (κύριο όνομα)
ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA).
2. Με την Φ.20534/2017/0000149/19-03-2018 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 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 23-01-2017
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία
(όνομα) ΒΕΛΙ (επώνυμο) ΑΛΛΟΥΣΑΪ (πατρώνυμο) ΛΕΟΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-02-2008,
και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 20-05-2003 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΛΟΥΣΑΪ (ALLUSHAJ) (κύριο
όνομα) ΛΕΟΝΑΡΝΤ (LEONARD).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΛΟΥΣΑΪ (ALLUSHAJ) (κύριο
όνομα) ΜΑΡΣΕΛΑ (MARSELA).
3. Με την Φ.20535/2018/0000142/19-03-2018 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 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 23-01-2017
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία
(όνομα) ΣΑΝΤΡΑ (επώνυμο) ΑΛΛΟΥΣΑΪ (πατρώνυμο) ΛΕΟΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-06-2003,
και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί
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να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 20-05-2003 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΛΟΥΣΑΪ (ALLUSHAJ) (κύριο
όνομα) ΛΕΟΝΑΡΝΤ (LEONARD).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΛΟΥΣΑΪ (ALLUSHAJ) (κύριο
όνομα) ΜΑΡΣΕΛΑ (MARSELA).
4. Με την Φ.20573/2018/0000134/19-03-2018 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 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 24-02-2017
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία
(όνομα) ΒΕΛΙΟΝ (επώνυμο) ΑΒΝΤΙΟΥ (πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-05-2010, και
κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 07-09-2001 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΒΝΤΙΟΥ (AVDIU) (κύριο όνομα)
ΛΟΥΑΝ (LUAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΒΝΤΙΟΥ (AVDIU) (κύριο όνομα)
ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ (ENKELEDA).
5. Με την Φ.20596/2017/0000442/19-03-2018 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 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
06-03-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με
στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗ (επώνυμο) ΝΑΤΣΙ (πατρώνυμο)
ΣΠΥΡΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-02-2008,
και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 10-10-2003 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΑΤΣΙ (NACI) (κύριο όνομα) ΣΠΥΡΟ (SPIRO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΚΟ (DOKO) (κύριο όνομα)
ΑΝΙΛΑ (ANILA).
6. Με την Φ.20597/2017/0000443/19-03-2018 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 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
06-03-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με
στοιχεία (όνομα) ΣΩΚΡΑΤ (επώνυμο) ΝΑΤΣΙ (πατρώνυμο)
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ΣΠΥΡΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-12-2009,
και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 10-10-2003 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΑΤΣΙ (NACI) (κύριο όνομα) ΣΠΥΡΟ (SPIRO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΚΟ (DOKO) (κύριο όνομα)
ΑΝΙΛΑ (ANILA).
7. Με την Φ.20605/2018/0000081/19-03-2018 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 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
13-03-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΤΑΝΙΑ (επώνυμο) ΜΠΕΝΓΚΟΥ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
07-11-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 21-09-2001
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΝΓΚΟΥ (BENGU) (κύριο όνομα) ΜΠΛΕΝΤΑΡ (BLEDAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΝΓΚΟΥ (BENGU) (κύριο όνομα) ΕΝΚΕΛΕΪΝΤΑ (ENKELEJDA).
8. Με την Φ.20607/2018/0000400/19-03-2018 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 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 15-03-2017
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία
(όνομα) ΡΕΝΑΤΟ (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΑΪ (πατρώνυμο) ΑΛΚΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-02-2010, και
κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 21-06-2004 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΑΪ (BARDHAJ) (κύριο όνομα) ΑΛΚΕΤ (ALKET).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΑΪ (BARDHAJ) (κύριο όνομα) ΛΙΡΙ (LIRI).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.3307/2018/0000193/17-04-2018 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 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 09-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία
(όνομα) ΑΝΤΖΕΛΙΝΟ (επώνυμο) ΚΟΤΖΑΪ (πατρώνυμο)
ΦΑΤΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-08-2010,
και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΥΚΑΔΑΣ, 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 13-01-2005 και ο
πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΤΖΑΪ (KOXHAJ) (κύριο όνομα)
ΦΑΤΙΟΝ (FATJON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΤΖΑΪ (KOXHAJ) (κύριο όνομα)
ΑΝΙΣΑ (ANISA).
2. Με την Φ.3308/2018/0000194/17-04-2018 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 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 09-03-2018 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΤΟΝΤΟ (πατρώνυμο) ΚΛΟΝΤΙΑΝ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-10-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΥΚΑΔΑΣ, 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 25-11-2005 και ο
πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΝΤΟ (TODO) (κύριο όνομα)
ΚΛΟΝΤΙΑΝ (KLODIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΝΤΟ (TODO) (κύριο όνομα)
ΜΠΛΕΡΙΝΑ (BLERINA).
3. Με την Φ.3314/2018/0000244/17-04-2018 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 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 23-03-2018 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) ΤΖΑΦΕΡΙ (πατρώνυμο) ΓΚΙΟΛΕΚ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-03-2004, και κατοικεί
στο Δήμο ΛΕΥΚΑΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής
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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 28-12-2002 και ο πατέρας της
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΑΦΕΡΙ (XHAFERI) (κύριο όνομα) ΓΚΙΟΛΕΚ (GJOLEK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΑΦΕΡΙ (XHAFERI) (κύριο όνομα)
ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ (ELISABETA).
4. Με την Φ.3315/2018/0000245/17-04-2018 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 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 23-03-2018 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΝΕΣΤΩΡ (επώνυμο) ΤΖΑΦΕΡΙ (πατρώνυμο) ΓΚΙΟΛΕΚ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-06-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΥΚΑΔΑΣ, 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 28-12-2002 και ο
πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΑΦΕΡΙ (XHAFERI) (κύριο όνομα) ΓΚΙΟΛΕΚ (GJOLEK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΑΦΕΡΙ (XHAFERI) (κύριο όνομα)
ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ (ELISABETA).
5. Με την Φ.3316/2018/0000246/17-04-2018 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 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
23-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με
στοιχεία (όνομα) ΕΜΙΛΥ (επώνυμο) ΡΑΠΑΪ (πατρώνυμο)
ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-07-2008,
και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΥΚΑΔΑΣ, 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 17-01-2003 και ο
πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΠΑΪ (RRAPAJ) (κύριο όνομα)
ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΠΑΪ (RRAPAJ) (κύριο όνομα)
ΎΛΚΑ (YLLKA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.3312/2018/0000234/17-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα
ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται
αποδεκτή η από 22-03-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΙΣΕ (επώνυμο)
ΤΕΡΖΙΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-11-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΥΚΑΔΑΣ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγενές 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. 7190/27-02-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.
2. Με την Φ.3317/2018/0000260/17-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα
ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 28-03-2018 δήλωση - αίτηση του
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΝΤΟΝΑΛΝΤΟ
(επώνυμο) ΜΠΙΜΠΕ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-10-2000, και κατοικεί στο Δήμο
ΛΕΥΚΑΔΑΣ, 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. 980/27-02-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

Τεύχος Β’ 1786/21.05.2018

με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα
ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται
αποδεκτή η από 29-01-2018 δήλωση -αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΧΗΝΤΑ (όνομα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΝΤΟΥΡΗΜ,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-09-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΥΚΑΔΑΣ, 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 30-06-2016 σύμφωνα
με την αριθμ. 6546/13-12-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(12)
Στην Φ.38843/2017/0006178/20-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1203/02-04-2018 (τ.Β’).
διορθώνεται το πατρώνυμο:
από το λανθασμένο:
"ΓΙΑΝΝΗ "
στο ορθό:
"ΓΙΑΝΝΗΣ ".
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

I

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
Ι

(11)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής
της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικη χωρίς να έχει
συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της.
Με την Φ.3297/2018/0000154/17-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα

(13)
Στην Φ.38930/2017/0006891/20-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1222/02-04-2018 (τ.Β’).
διορθώνεται ο Δήμος εγγραφής του
από το λανθασμένο
"Δ. Πατρέων"
στο ορθό:
"Δ. Αιγιαλείας".
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)
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