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ΝΙΣ, γεν. 25.2.1975 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.145367/2018/0012445/14.6.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις
του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 22 παρ. 1 του
ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθμ. 2/14.2.2018 πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 10.9.2009 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΑΤΑΝΙΣ Όνομα ΓΙΟΥΣΕΦ Όν. πατρός
ΙΜΠΡΑΗΜ, γεν. 20.4.1965 στο ΙΣΡΑΗΛ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.204276/2018/0012447/14.6.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις
του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 22 παρ. 1 του
ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθμ. 21/14.11.2017 πρακτικό της Α΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 30.3.2009 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΟΡΚΟΥΤΕ - ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Όνομα ΒΙΛΜΑ Όν.
πατρός ΒΑΤΣΛΟΒΑΣ, γεν. 1.6.1976 στην ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, για
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.143085/2018/0012736/14.6.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις
του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 22 παρ. 1 του
ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθμ. 2/14.2.2018 πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 15.9.2009 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΛΑΣΤΙΒΚΑ Όνομα ΟΛΕΝΑ Όν. πατρός ΝΤΕ-

Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.206981/2018/0012121/14.6.2018 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
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 14/30.9.2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 10.5.2012 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Επώνυμο ΜΑΡΤΙΝΙΟΥΚ Όνομα ΑΛΛΑ Όν. πατρός ΠΑΛΑΝΤΙ, γεν. 29.1.1962 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.208672/2018/0012377/14.6.2018 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 (217
Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 6/2017/23.2.2017 πρακτικό
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης γίνεται
δεκτή η από 19.7.2011 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΚΡΙΠΝΙΚ Όνομα ΖΙΝΑΪΝΤΑ Όν. πατρός ΠΑΒΕΛ, γεν. 13.7.1959 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.209752/2018/0000950/14.6.2018 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
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 25/4.7.2017 πρακτικό
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και
Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
3.11.2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΡΕΚΑ Όνομα ΤΣΙΛΙΕΤΑ Όν. πατρός ΚΩΤΣΟ,
γεν. 12.9.1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.131959/2018/0010608/14.6.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις
του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν.
3838/2010 και μετά το υπ’ αριθμ. 18/20.5.2015 πρακτικό της Α΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 11.4.2008 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΕΝΕΒΣΚΑ Όνομα ΜΑΓΙΑ Όν. πατρός ΤΑΝΑΣ, γεν. 10.5.1975 στην ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ
ΔΗΜ. ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.105717/2018/0006432/11.6.2018 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. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η
από 1.9.2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΕΡΑΤΖΕ (όνομα) ΜΑΡΙΑΜΙ (πατρώνυμο) ΓΚΟΥΡΑΜΙ, που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την
18.07.1994, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει

Τεύχος Β’ 2616/05.07.2018

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 30.6.2013 σύμφωνα με την
αριθμ. 11093/21/1.8.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την Φ.105718/2018/0006430/11.6.2018 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
1.9.2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με
στοιχεία: (επώνυμο) ΠΙΕΤΡΙ (όνομα) ΝΤΟΡΙΣ (πατρώνυμο)
ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17.12.1996,
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30.6.2011 σύμφωνα
με την αριθμ. 6100/21/17.5.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός
του ονοματεπωνύμου της από ΝΤΟΡΙΣ ΠΙΕΤΡΙ σε ΝΤΟΡΙΣ
ΠΙΕΤΡΗ.
3. Με την Φ.105725/2018/0006426/11.6.2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
1.9.2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΕΛΜΑΖΙ (όνομα)
ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ (πατρώνυμο) ΛΟΝΙΔΑ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 21.11.1996, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30.6.2013 σύμφωνα με την αριθμ. 9908/5/1.7.2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
4. Με την Φ.79196/2018/0007382/11.6.2018 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. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
28.3.2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με
στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΡΣΤΣ (όνομα) ΛΕΣΙΑ (πατρώνυμο) ΓΙΑΡΟΣΛΑΒ, που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την
11.8.1992, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30.6.2012 σύμφωνα με την
αριθμ. 1227/7/4.3.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
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5. Με την Φ.78714/2018/0007384/11.6.2018 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. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή
η από 28.3.2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΤΑ (όνομα) ΑΛΚΕΤΑ
(πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 14.9.1989, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30.6.2008 σύμφωνα με την
αριθμ. 3825/14/14.9.1989 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
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.20717/2017/0000197/13.6.2018 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 αποδεκτή η
από 5.1.2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΒΙΛΝΤΟ (επώνυμο) ΜΠΡΕΓΚΑΣΙ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
6.10.2004, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, 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 3.3.2003
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΕΓΚΑΣΙ (BREGASI) (κύριο
όνομα) ΙΛΙΡ (ILIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΕΓΚΑΣΙ (BREGASI) (κύριο όνομα) ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA).
2. Με την Φ.21042/2017/0001738/13.6.2018 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 αποδεκτή η
από 26.1.2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (επώνυμο) ΑΧΜΕΤΙ
(πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
30.5.2010, και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, για την
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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 30.6.2002
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΧΜΕΤΙ (AHMETI) (κύριο όνομα)
ΣΠΕΤΙΜ (SHPETIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΧΜΕΤΙ (AHMETI) (κύριο όνομα)
ΙΡΕΝΑ (IRENA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.19955/2017/0008255/13.6.2018 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 αποδεκτή η από
1.11.2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με
στοιχεία (όνομα) ΙΝΤΑΕΤ (επώνυμο) ΦΙΡΑΪ (πατρώνυμο)
ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21.7.2006,
και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΟΝΥΣΟΥ, 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 29.6.2003 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΙΡΑΪ (FIRAJ) (κύριο όνομα) ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΙΡΑΪ (FIRAJ) (κύριο όνομα) ΑΟΥΡΕΛΑ (AURELA).
2. Με την Φ.20053/2016/0025369/13.6.2018 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 αποδεκτή η από
10.11.2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με
στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛΑ (επώνυμο) ΧΑΚΑ (πατρώνυμο) ΙΣΟΥΦ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14.9.2004,
και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΟΝΥΣΟΥ, 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 24.8.2001 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΚΑ (HAKA) (κύριο όνομα)
ΙΣΟΥΦ (ISUF).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΚΑ (HAKA) (κύριο όνομα) ΣΟΝΙΛΑ (SONILA).
3. Με την Φ.21041/2017/0001737/13.6.2018 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 αποδεκτή η από
26.1.2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΑΧΜΕΤΙ
(πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
13.5.2007, 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 30.6.2002
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΧΜΕΤΙ (AHMETI) (κύριο όνομα)
ΣΠΕΤΙΜ (SHPETIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΧΜΕΤΙ (AHMETI) (κύριο όνομα)
ΙΡΕΝΑ (IRENA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.16608/2017/0023147/31.5.2018 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. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή
η από 4.4.2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΑΝΙ (όνομα) ΜΠΛΕΝΤΑΡ
(πατρώνυμο) ΙΛΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
19.10.1985, και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του
23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2006 σύμφωνα με την
αριθμ. 1351/47/8.3.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την Φ.18791/2018/0008883/31.5.2018 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. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή
η από 21.7.2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
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πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΑΡΗ (όνομα) ΑΡΙΣΑ
(πατρώνυμο) ΛΑΚΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
14.7.1991, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, 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 30.6.2011
σύμφωνα με την αριθμ. 18590/34/4.12.2017 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την Φ.19249/2018/0009417/31.5.2018 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η
από 13.9.2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΑΤΣΟ (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ
(πατρώνυμο) ΡΙΝΤΒΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 21.7.1989, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΙΑΝΙΑΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2006
σύμφωνα με την αριθμ. 6670/46/24.5.2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
4. Με την Φ.19306/2018/0009445/31.5.2018 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
19.9.2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΖΓΚΟ (όνομα) ΓΙΟΥΡΤΒΑΛ
(πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 11.7.1991, και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2009 σύμφωνα με την
αριθμ. 6670/78/24.5.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
5. Με την Φ.20426/2018/0009220/31.5.2018 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
6.12.2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με
στοιχεία: (επώνυμο) ΑΛΙΟΥ (όνομα) ΚΛΕΑ (πατρώνυμο)
ΣΕΛΑΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19.7.1996,
και κατοικεί στο Δήμο ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, 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 30.6.2014 σύμφωνα με την
αριθμ. 16550/55/4.11.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
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Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.20052/2016/0025080/7.6.2018 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 αποδεκτή η
από 10.11.2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΟ (επώνυμο) ΧΑΪΝΤΙΝΑΪ
(πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 30.1.2001, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ, 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
6.12.1999 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΪΝΤΙΝΑΪ (HAJDINAJ) (κύριο
όνομα) ΝΤΡΙΤΣΙΜ (NDRICIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΪΝΤΙΝΑΪ (HAJDINAJ) (κύριο
όνομα) ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).
2. Με την Φ.20057/2016/0026101/7.6.2018 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 αποδεκτή η
από 10.11.2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΒΑΛΕΡΙΑ (επώνυμο) ΧΑΪΝΤΙΝΑΪ
(πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 5.7.2007, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ, 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 1.4.2003
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΪΝΤΙΝΑΪ (HAJDINAJ) (κύριο
όνομα) ΝΤΡΙΤΣΙΜ (NDRICIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΪΝΤΙΝΑΪ (HAJDINAJ) (κύριο
όνομα) ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
1. Με την Φ.1676/2018/0000120/11.6.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται δεκτό το από 9.2.2018 αίτημα του (επώνυμο) ΧΑΤΖΗΣ (όνομα) ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (πατρώνυμο) ΠΑΥΛΟΣ, που
γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την
2.2.1973, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με
νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ.α΄ του ν.δ. 3370/1955.
2. Με την Φ.1666/2018/0000362/11.6.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται δεκτό το από 23.11.2017 αίτημα της (επώνυμο)
ΜΠΟΥΚΟΡΣ (όνομα) ΜΑΞΙΝ ΝΙΚΗ ΝΟΕΛΙ (πατρώνυμο)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΜΠΕΡ, που γεννήθηκε
στην ΓΑΛΛΙΑ την 4.1.2015, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του
ν. 3284/2004.
3. Με την Φ.1667/2018/0000356/11.6.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται δεκτό το από 23.11.2017 αίτημα της (επώνυμο)
ΜΠΟΥΚΟΡΣ (όνομα) ΟΛΙΒΙΑ ΣΥΛΒΙ ΖΥΛΙ (πατρώνυμο)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΜΠΕΡ, που γεννήθηκε
στην ΓΑΛΛΙΑ την 21.6.2012, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2
του ν. 3284/2004.
4. Με την Φ.1689/2018/0000289/11.6.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται δεκτό το από 4.4.2018 αίτημα του (επώνυμο) ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20.12.2017, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ
Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.3833/2018/0001609/13.6.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 16.11.2017 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΑΡΖΑΛΙΝ
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(όνομα) ΑΛΙΝΑ (πατρώνυμο) ΒΑΛΕΡΙΚΑ, που γεννήθηκε
στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ την 18.2.1995, και κατοικεί στο Δήμο
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 30.6.2014
σύμφωνα με την αριθμ. 2725/13.3.2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
2. Με την Φ.3834/2018/0001173/13.6.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 16.11.2017 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΡΑΚΟΥ (όνομα) ΕΜΕΡΛΙΝΤ (πατρώνυμο) ΜΠΑΣΚΙΜ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25.4.1997, και κατοικεί
στο Δήμο ΤΕΜΠΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2012 σύμφωνα με την
αριθμ. 12879/15.11.2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
3. Με την Φ.3838/2018/0001325/13.6.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
- Στερεάς Ελλάδας, 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 21.11.2017 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΡΓΚΕΓΚΑΪ (όνομα) ΑΝΑ (πατρώνυμο) ΠΑΒΛΙΝ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 3.9.1992, και κατοικεί στο Δήμο ΤΕΜΠΩΝ, 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 30.6.2009 σύμφωνα με την αριθμ. 12980/16.11.2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
4. Με την Φ.3839/2018/0001327/13.6.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 21.11.2017 δήλωση αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΜΟΚΑ (όνομα) ΜΙΚΕΛΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΠΕΡΙΚΛΗ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28.7.1996, και κατοικεί
στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 30.6.2011 σύμφωνα με την
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αριθμ. 12981/16.11.2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.3658/2018/0001677/13.6.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, 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 28.8.2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΜΙΡ (επώνυμο) ΣΕΛΑΤΣΙ
(πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
1.8.2001, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 30.6.2016 σύμφωνα με
την αριθμ. 5636/16.5.2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
2. Με την Φ.3865/2018/0002355/13.6.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, 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 5.12.2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΛΝΤΑ (επώνυμο) ΜΑΡΓΚΕΓΚΑΪ
(πατρώνυμο) ΠΑΒΛΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
6.11.2001, και κατοικεί στο Δήμο ΤΕΜΠΩΝ, 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 30.6.2017 σύμφωνα με
την αριθμ. 12010/30.10.2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
3. Με την Φ.3882/2017/0004904/13.6.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 8.12.2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ (επώνυμο)
ΚΕΜΑΛΑΪ (πατρώνυμο) ΕΚΡΕΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18.9.2001, και κατοικεί στο Δήμο ΤΥΡΝΑΒΟΥ,
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 30.6.2017 σύμφωνα με την αριθμ. 13951/6.12.2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
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4. Με την Φ.3897/2017/0005022/13.6.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, 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 19.12.2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΗΛΙΑΝΑ (επώνυμο) ΚΟΣΟΒΑ
(πατρώνυμο) ΜΠΛΕΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 3.7.2000, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 30.6.2015 σύμφωνα
με την αριθμ. 12116/12.12.2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
5. Με την Φ.3916/2018/0000034/13.6.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, 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 2.1.2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΝΙΝΑ (επώνυμο) ΠΑΣΟΛΑΡΙ
(πατρώνυμο) ΜΠΕΚΤΑΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 23.6.2002, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 30.6.2017 σύμφωνα
με την αριθμ. 13378/24.11.2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
6. Με την Φ.3926/2018/0000099/13.6.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, 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 5.1.2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΟΥΡΕΛΑ (επώνυμο) ΝΤΟΝΤΑ
(πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
25.1.2002, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 30.6.2017 σύμφωνα με την αριθμ. 13713/7.12.2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
7. Με την Φ.3927/2018/0000100/13.6.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, 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 5.1.2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛΑ (επώνυμο) ΝΤΟΝΤΑ
(πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 1.9.2000, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 30.6.2016 σύμφω-
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να με την αριθμ. 13712/7.12.2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
8. Με την Φ.3943/2018/0000182/13.6.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, 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 15.1.2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΣΙΚΑ (επώνυμο) ΓΚΙΟΣΙ
(πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
14.7.2000, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΑΣ, 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 30.6.2016 σύμφωνα με
την αριθμ. 409/15.1.2018 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
9. Με την Φ.3944/2018/0000183/13.6.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 15.1.2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (επώνυμο)
ΓΚΙΟΣΙ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10.1.2002, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΑΣ, 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 30.6.2017 σύμφωνα με την αριθμ. 410/15.1.2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
Ι

(11)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.2637/2018/0000851/25.5.2018 απόφαση
του Συντονιστή 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 10.5.2018 δήλωση - αίτηση των γονέων
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ (επώνυμο)
ΧΙΣΑ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23.6.2008, και κατοικεί στο Δήμο ΝΑΟΥΣΑΣ,
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
1.10.2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΙΣΑ (HYSA) (κύριο όνομα) ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΙΣΑ (HYSA) (κύριο όνομα) ΣΠΡΕΣΑ (SHPRESA).
2. Με την Φ.2641/2018/0000874/25.5.2018 απόφαση
του Συντονιστή 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 15.5.2018 δήλωση - αίτηση των γονέων
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΡΕΑΝΑ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΣΕΦΚΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 16.3.2008, και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ,
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
17.7.2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα)
ΣΕΦΚΙ (SHEFKI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα)
ΜΑΝΟΥΣΑΚΕ (MANUSHAQE).
3. Με την Φ.2642/2018/0000875/25.5.2018 απόφαση
του Συντονιστή 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 15.5.2018 δήλωση - αίτηση των γονέων
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΑΝ (επώνυμο)
ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΣΕΦΚΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26.1.2010, και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ,
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
17.7.2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα)
ΣΕΦΚΙ (SHEFKI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα)
ΜΑΝΟΥΣΑΚΕ (MANUSHAQE).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Ι

(12)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
1. Με την Φ.17695/2018/0000750/5.6.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
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νήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004,
(ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 30.3.2018 αίτημα της
μητέρας της ανήλικης (επώνυμο) ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
(όνομα) ΝΕΚΤΑΡΙΑ (πατρώνυμο) - (μητρώνυμο) ΦΩΤΕΙΝΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ στις 24.8.2010, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση
κτήσης το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3284/2004 και το άρθρο
1 παρ. 1 του ν. 3838/2010.
2. Με την Φ.17696/2018/0000774/5.6.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004,
(ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 30.3.2018 αίτημα της
μητέρας της ανήλικης (επώνυμο) ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
(όνομα) ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (πατρώνυμο) - (μητρώνυμο) ΦΩΤΕΙΝΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27.7.2011, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση
κτήσης το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3284/2004 και το άρθρο
1 παρ. 1 του ν. 3838/2010.
3. Με την Φ.17697/2018/0000775/5.6.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004,
(ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 30.3.2018 αίτημα της
μητέρας του ανήλικου (επώνυμο) ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
(όνομα) ΘΕΟΦΙΛΟΣ (πατρώνυμο) - (μητρώνυμο) ΦΩΤΕΙΝΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24.7.2012, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση
κτήσης το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3284/2004 και το άρθρο
1 παρ. 1 του ν. 3838/2010.
4. Με την Φ.17698/2018/0000776/5.6.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004,
(ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 30.3.2018 αίτημα της
μητέρας της ανήλικης (επώνυμο) ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
(όνομα) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (πατρώνυμο) - (μητρώνυμο) ΦΩΤΕΙΝΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19.12.2005, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση
κτήσης το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3284/2004.
5. Με την Φ.17699/2018/0000777/5.6.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004,
(ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 30.3.2018 αίτημα της
μητέρας της ανήλικης (επώνυμο) ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
(όνομα) ΝΙΚΟΛΕΤΑ (πατρώνυμο) - (μητρώνυμο) ΦΩΤΕΙΝΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25.1.2007, 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 Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ
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