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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1.- Με την Φ.20202/2018/0011835/12-07-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, 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 
17-11-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΟΞΑΝΑ (επώνυμο) ΣΕΝΙΑ (πατρώνυμο) 
ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-12-1998,
 και κατοικεί στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την 
αριθμ. 9908/72/05-07-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

2.- Με την Φ.20205/2018/0011838/12-07-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, 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 
17-11-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΟΡΙΑΝΑ (επώνυμο) ΣΕΝΙΑ (πατρώνυμο) 
ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-12-1998,
και κατοικεί στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
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σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την 
αριθμ. 9908/53/05-07-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1.- Με την Φ.20348/2016/0026901/06-07-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 01-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΡΤΙ (επώνυμο) ΠΛΑΚΟΥ 
(πατρώνυμο) ΑΝΤΩΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
29-05-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
06-07-2000 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΛΑΚΟΥ (PLAKU) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΩΝ (ANDON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΛΑΚΟΥ (PLAKU) (κύριο όνομα) 

ΟΡΝΕΛΑ (ORNELA).
2.- Με την Φ.20351/2016/0026902/06-07-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 01-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (επώνυμο) ΠΛΑΚΟΥ 
(πατρώνυμο) ΑΝΤΩΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
18-10-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
06-07-2000 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΛΑΚΟΥ (PLAKU) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΩΝ (ANDON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΛΑΚΟΥ (PLAKU) (κύριο όνομα) 

ΟΡΝΕΛΑ (ORNELA).
3.- Με την Φ.20352/2016/0026903/06-07-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 

που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 01-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΙΟΑΝ (επώνυμο) ΠΛΑΚΟΥ 
(πατρώνυμο) ΑΝΤΩΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 20-05-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
06-07-2000 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΛΑΚΟΥ (PLAKU) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΩΝ (ANDON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΛΑΚΟΥ (PLAKU) (κύριο όνομα) 

ΟΡΝΕΛΑ (ORNELA).
4.- Με την Φ.20422/2018/0011624/06-07-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδε-
κτή η από 06-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΡΓΚΕΣΑ (επώνυμο) ΖΑΧΙ 
(πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 30-09-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ -
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 03-12-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΑΧΙ (ZAHI) (κύριο όνομα) ΑΡ-

ΝΤΙΑΝ (ARDIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΑΧΙ (ZAHI) (κύριο όνομα) ΕΛΟΝΑ 

(ELONA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1.- Με την Φ.18173/2018/0009006/12-07-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
16-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΜΙ (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ 
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(πατρώνυμο) ΣΕΡΒΕΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 13-12-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΩΡΩΠΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 
σύμφωνα με την αριθμ. 6880/74/27-05-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής .

2.- Με την Φ.19756/2018/0010013/12-07-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδε-
κτή η από 20-10-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΤΥΛΛΑ (όνομα) 
ΡΕΝΤΙΑΝ (πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-08-1989, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008 
σύμφωνα με την αριθμ. 19905/30/03-01-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(4)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

    Με την Φ.2230/2018/0000133/ΑΚ/16-07-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
16-01-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) ΜΠΑΧΑ (πατρώ-
νυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-08-
2011, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΣΒΟΥ, 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 20-06-2003 και ο 
πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΧΑ (ΒΑΗΑ) (κύριο όνομα) 

ΑΓΚΙΜ (AGIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΧΑ (ΒΑΗΑ) (κύριο όνομα) 

ΤΕΟΥΤΑ (TEUTA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ

Ι

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ.4158/2018/0000462/04-07-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 
Α'), γίνεται δεκτό το από 09-03-2018 αίτημα του πατέρα 
της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΛΑΜΠΡΟΥ (όνομα) 
ΜΕΛΙΝΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στο 
ΒΕΛΓΙΟ την 11-09-2016, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν.3284/2004.

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος

ΟΛΓΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ

Ι

(6)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9.7.2015 τη φοί-

τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 

το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 

δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

    Με την Φ.3209/2018/0001090/17-07-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - 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 20-06-2018 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΥΝΤΑΛΙ 
(όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΩΤ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-04-1994, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 
σύμφωνα με την αριθμ. 12307/01-06-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και 
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εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου της 
από ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΥΝΤΑΛΙ σε ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΥΝΤΑΛΗ.

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

(7)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.2662/2018/0000336/11-07-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - 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 27-02-2018 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΙΣΕΛ (επώνυμο) 
ΜΠΟΥΖΑΝΙ (πατρώνυμο) ΓΙΟΥΛΙΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 29-04-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΚΙΛΚΙΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
07-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΖΑΝΙ (BUZANI) (κύριο όνο-

μα) ΓΙΟΥΛΙΑΝ (JULIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΖΑΝΙ (BUZANI) (κύριο όνο-

μα) ΜΟΝΙΚΑ (ΜΟΝΙΚΑ).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(8)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.2661/2018/0000335/11-07-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - 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'), γίνε-

ται αποδεκτή η από 26-02-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ 
(επώνυμο) ΜΥΦΤΑΡΙ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-08-2011, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΙΛΚΙΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
24-09-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΥΦΤΑΡΙ (MYFTARI) (κύριο όνο-

μα) ΙΛΙΡ (ILIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΥΦΤΑΡΙ (MYFTARI) (κύριο όνο-

μα) ΓΙΕΤΑ (JETA).

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(9)
     Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.2628/2017/0002153/11-07-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - 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 20-12-2017 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΕΪΣΙ (επώνυμο) 
ΝΕΛΙ (πατρώνυμο) ΕΡΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 05-11-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΚΙΛΚΙΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
12-04-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΕΛΙ (NELI) (κύριο όνομα) ΕΡΙΟΝ 

(ERION).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΕΛΙ (NELI) (κύριο όνομα) ΓΙΟΝΙ-

ΝΤΑ (JONIDA).

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
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(10)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1.- Με την Φ.22990/2018/0001177/11-07-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 
Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 23-05-2018 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΣ (επώνυμο) ΝΙΚΑΣ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-10-2000, και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την 
αριθμ. 3037/27-03-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Πελοποννήσου.

2.- Με την Φ.23014/2018/0001307/11-07-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 
Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 08-06-2018 δήλωση - αίτη-
ση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΛΕΪΝΤΙ 
(επώνυμο) ΖΕΚΘΙ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-04-2001, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ, 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. 5616/
04-06-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πε-
λοποννήσου.

3.- Με την Φ.23017/2018/0001317/11-07-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 
Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 11-06-2018 δήλωση - αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΠΛΕΡΤΑ 
(επώνυμο) ΜΠΑΛΑ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΟΝΑΡΝΤ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-06-2002, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής 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. 5487/
31-05-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πε-
λοποννήσου.

4.- Με την Φ.23020/2018/0001328/11-07-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 
217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 13-06-2018 δήλωση - 
αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΒΑ-
ΛΕΝΤΙΝ-ΚΡΙΣΤΟΦΟΡ (επώνυμο) ΜΑΝΟΛΕ (πατρώνυμο) 
ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ-ΜΑΡΙΝΕΛ, που γεννήθηκε στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
την 25-11-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθ. 5613 / 04-06-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

5.- Με την Φ.23043/2018/0001476/11-07-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 
217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 27-06-2018 δήλωση -
αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) 
ΦΛΟΓΚΕΡΤΑ (επώνυμο) ΠΕΠΑ (πατρώνυμο) ΦΡΡΟΚ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-08-2000, και κατοικεί 
στο Δήμο ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, 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. 6035/
20-06-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πε-
λοποννήσου. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(11)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1.- Με την Φ.23003/2018/0001257/11-07-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, 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 04-06-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο) ΚΟΥΜΠΟΥΛΛΑΚΟΥ (πα-
τρώνυμο) ΓΚΙΕΚΕ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
16-08-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 08-07-2003 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
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ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΜΠΟΥΛΛΑΚΟΥ (KUMBULLAKU) 

(κύριο όνομα) ΓΚΙΕΚΕ (GJEKE).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΜΠΟΥΛΛΑΚΟΥ (KUMBULLAKU) 

(κύριο όνομα) ΦΛΟΡΑ (FLORA).
2.- Με την Φ.23004/2018/0001258/11-07-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2
του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
04-06-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΛΑΟΥΡΑ (επώνυμο) ΚΟΥΜΠΟΥΛΛΑ-
ΚΟΥ (πατρώνυμο) ΓΚΙΕΚΕ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 13-08-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
08-07-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΜΠΟΥΛΛΑΚΟΥ (KUMBULLAKU) 

(κύριο όνομα) ΓΚΙΕΚΕ (GJEKE).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΜΠΟΥΛΛΑΚΟΥ (KUMBULLAKU) 

(κύριο όνομα) ΦΛΟΡΑ (FLORA).
3.- Με την Φ.23005/2018/0001259/11-07-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, 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 
04-06-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλι-
κης με στοιχεία (όνομα) ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ (επώνυμο) ΚΟΥ-
ΜΠΟΥΛΛΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΓΚΙΕΚΕ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-08-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 08-07-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΜΠΟΥΛΛΑΚΟΥ (KUMBULLAKU) 

(κύριο όνομα) ΓΚΙΕΚΕ (GJEKE).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΜΠΟΥΛΛΑΚΟΥ (KUMBULLAKU) 

(κύριο όνομα) ΦΛΟΡΑ (FLORA).
4.- Με την Φ.23007/2018/0001265/11-07-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, 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 04-06-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΛΕΑΝΤΡΟ (επώνυμο) ΧΑΣΑ (πατρώνυμο) ΕΝΤΡΙΤ, 

που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-05-2011, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 22-08-2002 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΣΑ (HASA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΡΙΤ (ENDRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΣΑ (HASA) (κύριο όνομα) ΑΡΙ-

ΛΑ (ARILA).
5.- Με την Φ.23011/2018/0001304/11-07-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2
του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν.3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
08-06-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΠΙΟΝ (επώνυμο) ΚΟΛΛΤΣΑΚΟΥ 
(πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 22-01-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
04-02-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΛΤΣΑΚΟΥ (KOLLCAKU) (κύ-

ριο όνομα) ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΛΤΣΑΚΟΥ (KOLLCAKU) (κύριο 

όνομα) ΟΛΤΑ (OLTA).
6.- Με την Φ.23012/2018/0001305/11-07-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2
του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν.3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
 08-06-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΙΣΙΑ (επώνυμο) ΚΟΥΚΙ (πατρώνυ-
μο) ΖΑΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-11-2008, 
και κατοικεί στο Δήμο ΟΙΧΑΛΙΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 02-04-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΚΙ (KUQI) (κύριο όνομα) ΖΑ-

ΜΙΡ (ZAMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΚΙ (KUQI) (κύριο όνομα) 

ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ (EGLANTINA).
7.- Με την Φ.23013/2018/0001306/11-07-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2
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του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν.3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
08-06-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΛΕΝΤΙΟ (επώνυμο) ΚΟΥΚΙ (πατρώνυ-
μο) ΖΑΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-10-2011, 
και κατοικεί στο Δήμο ΟΙΧΑΛΙΑΣ, 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 02-04-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΚΙ (KUQI) (κύριο όνομα) ΖΑ-

ΜΙΡ (ZAMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΚΙ (KUQI) (κύριο όνομα) 

ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ (EGLANTINA).
8.- Με την Φ.23015/2018/0001309/11-07-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2
του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν.3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
08-06-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (επώνυμο) ΚΑΡΑΠΕΤΙΑΝ 
(πατρώνυμο) ΠΟΓΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
26-08-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
24-10-2005 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΠΕΤΙΑΝ (KARAPETYAN) (κύ-

ριο όνομα) ΠΟΓΟΣ (POGHOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΒΑΧΤΣΙΑΝ (SVAGHCHYAN) (κύ-

ριο όνομα) ΛΙΑΝΑ (LIANA). 

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(12)
   Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1.- Με την Φ.20720/2018/0001147/06-07-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 
(ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 11-08-2017 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΣΕ-
ΛΕΜΕΓΚΟΣ (CELEMENGO) ΟΔΥΣΣΕΑΣ (ODHISEA) ον. 
πατρός ΣΩΤΗΡΗΣ (SOTIR), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A228910, 

που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-07-1969 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

2.- Με την Φ.20748/2018/0000737/06-07-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 
(ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 11-10-2017 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΙΧΑ-
ΛΗ (MIHALI) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (KOSTANDIN) ον. πατρός 
ΡΟΜΠΕΡΤ (ROBERT), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A478366, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-03-1994 και κατοικεί 
στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(13)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.22952/2018/0000988/09-07-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
02-05-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΕΝΕΝΤΑ (επώνυμο) ΜΑΧΜΟΥΤΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
11-06-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
09-05-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΜΑΧΜΟΥΤΑΪ (MAHMUTAJ) (κύ-

ριο όνομα) ΣΚΕΛΚΙΜ (SHKELQIM).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΜΑΧΜΟΥΤΑΪ (MAHMUTAJ) (κύριο 

όνομα) ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA).
2. Με την Φ.22955/2018/0001010/09-07-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, 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 
04-05-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΑ (επώνυμο) ΣΤΑΓΚΑ (πατρώ-
νυμο) ΦΛΟΡΕΝΤΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
03-02-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
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γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 26-11-2003
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑ-
ΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΤΑΓΚΑ (STAGA) (κύριο όνομα) 

ΦΛΟΡΕΝΤΣ (FLORENC).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΤΑΓΚΑ (STAGA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ (ENKELEDA).
3. Με την Φ.22961/2018/0001030/09-07-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1
του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/
2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 07-05-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΚΛΕΪΝΤΙΣΑ (επώνυμο) ΤΣΕΡΡΙΚΟΥ (πατρώνυμο) 
ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-06-2004, και 
κατοικεί στο Δήμο ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ, για την απόκτη-
ση 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 08-03-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΡΡΙΚΟΥ (CERRIKU) (κύριο 

όνομα) ΙΛΙΡ (ILIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΡΡΙΚΟΥ (CERRIKU) (κύριο όνο-

μα) ΜΙΡΙΑΝΝΑ (MIRJANA).
4. Με την Φ.21155/2018/0001126/09-07-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1
του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/
2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 18-05-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΜΠΡΟΥΝΟ (επώνυμο) ΝΟΥΧΑΪ (πατρώνυμο) 
ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-01-2011, 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 12-12-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΟΥΧΑΪ (NUHAJ) (κύριο όνο-

μα) ΓΙΩΡΓΟ (JORGO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΟΥΧΑΪ (NUHAJ) (κύριο όνομα) 

ΡΟΒΕΝΑ (ROVENA).

5. Με την Φ.21154/2018/0001128/09-07-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1
του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/
2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 18-05-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΒΑΛΕΡΙΟ (επώνυμο) ΝΟΥΧΑΪ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡ-
ΓΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-09-2009, και 
κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 12-12-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΟΥΧΑΪ (NUHAJ) (κύριο όνομα) 

ΓΙΩΡΓΟ (JORGO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΟΥΧΑΪ (NUHAJ) (κύριο όνομα) 

ΡΟΒΕΝΑ (ROVENA).

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(14)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει αποφοιτήσει έως και την 8-7-2015 από 
Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

  Με την Φ.22901/2018/0000726/09-07-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 1Β 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 
217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 26-03-2018 δήλωση - 
αίτηση της αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ 
(όνομα) ΑΜΑΡΙΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΣΚΕΝΤΕΡ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-01-1984, και κατοικεί στο 
Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει 
αποφοιτήσει την 10-07-2008 από ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ του ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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