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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

5

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την Φ.2865/2017/0000307/18.7.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 2.2.2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΠΛΕΟΝΑ
(επώνυμο) ΜΕΧΜΕΤΑΪ (πατρώνυμο) ΑΛΙ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 6.6.2005, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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
18.10.2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΧΜΕΤΑΪ (MEHMETAJ) (κύριο
όνομα) ΑΛΙ (ALI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΧΜΕΤΑΪ (MEHMETAJ) (κύριο
όνομα) ΛΟΥΛΙΕΤΑ (LULJETA).

Αρ. Φύλλου 3882

2.- Με την Φ.2866/2017/0000308/18.7.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 2.2.2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΟΥΕΝΙΑ (επώνυμο) ΜΕΧΜΕΤΑΪ (πατρώνυμο) ΑΛΙ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 29.12.2008, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ,
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
18.10.2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΧΜΕΤΑΪ (MEHMETAJ) (κύριο
όνομα) ΑΛΙ (ALI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΧΜΕΤΑΪ (MEHMETAJ) (κύριο
όνομα) ΛΟΥΛΙΕΤΑ (LULJETA).
3.- Με την Φ.2889/2017/0000517/18.7.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 9.2.2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΛΙΡΙΑΝΑ
(επώνυμο) ΡΑΤΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 1.12.2003, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ,
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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από
18.11.2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΤΑ (RATA) (κύριο όνομα) ΙΛΙΡ
(ILIR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΤΑ (RATA) (κύριο όνομα) ΝΤΡΙΤΑ
(DRITA).
4.- Με την Φ.2890/2017/0000518/18.7.2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
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σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 9.2.2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΪΒΙΣ
(επώνυμο) ΡΑΤΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 11.8.2007, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ,
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
18.11.2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΤΑ (RATA) (κύριο όνομα) ΙΛΙΡ
(ILIR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΤΑ (RATA) (κύριο όνομα) ΝΤΡΙΤΑ
(DRITA).
5.- Με την Φ.2967/2017/0001059/18.7.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 5.4.2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΣΑΒΕΤ (επώνυμο) ΚΟΛΑ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 11.9.2007, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ,
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
1.1.2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα) ΓΙΑΝΝΗ (JANI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα) ΜΙΚΛΟΒΑΝΑ (MIKLOVANA).
6.- Με την Φ.2968/2017/0001060/18.7.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 5.4.2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΙΓΟΝΗ
(επώνυμο) ΚΟΛΑ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 1.11.2010, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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
1.1.2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα) ΓΙΑΝΝΗ (JANI)
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα) ΜΙΚΛΟΒΑΝΑ (MIKLOVANA).
7.- Με την Φ.2984/2017/0001217/18.7.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 27.4.2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΕΧΜΕΤ (επώνυμο) ΑΣΛΛΑΝΙ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 6.3.2007, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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
24.7.2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΣΛΛΑΝΙ (ASLLANI) (κύριο όνομα) ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΣΛΛΑΝΙ (ASLLANI) (κύριο όνομα) ΒΑΝΓΚΕΛΙΝΑ (VANGJELINA).
8.- Με την Φ.2985/2017/0001218/18.7.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, 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 27.4.2017 δήλωση - αίτηση των γονέων
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΕΛΑ (επώνυμο)
ΑΣΛΛΑΝΙ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 2.10.2005, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ,
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
24.7.2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΣΛΛΑΝΙ (ASLLANI) (κύριο όνομα) ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΣΛΛΑΝΙ (ASLLANI) (κύριο όνομα) ΒΑΝΓΚΕΛΙΝΑ (VANGJELINA).
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την Φ.2895/2017/0000553/18.7.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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΄),
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γίνεται αποδεκτή η από 23.2.2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΕΣΤΗΣ
(επώνυμο) ΧΥΚΑΪ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 13.2.2006, και κατοικεί στο Δήμο ΡΗΓΑ
ΦΕΡΑΙΟΥ, 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 24.7.2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΚΑΪ (HYKAJ) (κύριο όνομα)
ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΚΑΪ (HYKAJ) (κύριο όνομα)
ΝΤΟΝΙΚΑ (DONIKA).
2.- Με την Φ.2896/2017/0000554/18.7.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 23.2.2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΑ (επώνυμο) ΛΑΝΓΚΟΖΙ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19.10.2010, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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
24.7.2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΝΓΚΟΖΙ (LLANGOZI) (κύριο
όνομα) ΑΓΚΡΟΝ (AGRON)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΝΓΚΟΖΙ (LLANGOZI) (κύριο
όνομα) ΕΛΙΝΤΑ (ELIDA).
3.- Με την Φ.2921/2017/0000732/18.7.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 10.3.2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΘΑ (επώνυμο) ΡΙΤΣΑ (πατρώνυμο) ΜΙΡΑΣ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 15.11.2003, και κατοικεί στο Δήμο ΣΚΙΑΘΟΥ,
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
20.5.2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΙΤΣΑ (RICA) (κύριο όνομα) ΜΙΡΑΣ (MIRAS)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΙΤΣΑ (RICA) (κύριο όνομα)
ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA).
4.- Με την Φ.2922/2017/0000733/18.7.2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
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σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 10.3.2017 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΓΚΛΕΪΝΤΑ (επώνυμο) ΜΠΡΕΓΚΑΣΙ (πατρώνυμο) ΓΚΟΥΤΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 1.2.2007, και
κατοικεί στο Δήμο ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, 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 31.8.2001 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΕΓΚΑΣΙ (BREGASI) (κύριο
όνομα) ΓΚΟΥΤΖΙΜ (GUXIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΕΓΚΑΣΙ (BREGASI) (κύριο όνομα) ΜΑΪΛΟΝΑ (MAJLONA).
5.- Με την Φ.2946/2017/0000912/18.7.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 27.3.2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΠΑΟΛΑ (επώνυμο) ΥΜΕΡΑΛΙΛΑΪ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΖΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 9.5.2008, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΛΜΥΡΟΥ, 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 8.2.2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΥΜΕΡΑΛΙΛΑΪ (YMERALILAJ) (κύριο όνομα) ΣΚΕΛΖΕΝ (SHKELZEN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΥΜΕΡΑΛΙΛΑΪ (YMERALILAJ) (κύριο
όνομα) ΓΚΙΟΛΕΚΑ (GJOLEKA).
6.- Με την Φ.2952/2017/0000984/18.7.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 29.3.2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) ΑΛΛΚΑ (πατρώνυμο) ΓΚΟΥΤΖΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 3.3.2006, και κατοικεί στο Δήμο ΣΚΙΑΘΟΥ, 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
1.6.2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΛΚΑ (ALLKA) (κύριο όνομα)
ΓΚΟΥΤΖΙΜ (GUXIM)
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΛΚΑ (ALLKA) (κύριο όνομα)
ΜΠΟΥΚΟΥΡΙΓΙΕ (BUKURIJE).
7.- Με την Φ.2953/2017/0000985/18.7.2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 29.3.2017 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΑΡΜΙΝΤΑ (επώνυμο) ΝΟΥΡΤΣΕ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14.3.2006, και κατοικεί στο Δήμο ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, 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 6.9.2001 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΟΥΡΤΣΕ (NURCE) (κύριο όνομα)
ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΟΥΡΤΣΕ (NURCE) (κύριο όνομα)
ΜΑΡΣΕΛΑ (MARSELA).
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την Φ.7717/2018/0001418/24.7.2018 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 28.3.2018 δήλωση - αίτηση του γονέα του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ ΣΑΤΤΟΝ (επώνυμο)
ΓΟΥΪΛΛΙΑΜΣ (πατρώνυμο) ΣΤΗΒΕΝ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 4.12.2001, και κατοικεί στο
Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 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 14.1.1999 και κατέχει ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΟΥΪΛΛΙΑΜΣ (WILLIAMS) (κύριο
όνομα) ΣΤΗΒΕΝ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ (STEVEN EDWARD)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΤΤΟΝ (SUTTON) (κύριο όνομα)
ΚΛΑΙΡ ΣΑΡΟΝ (CLAIRE CHARON).
2.- Με την Φ.7718/2018/0001536/24.7.2018 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
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από 28.3.2018 δήλωση - αίτηση του γονέα της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΡΕΪΤΣΕΛ- ΜΕΛΙΣΣΑ (επώνυμο)
ΓΟΥΪΛΛΙΑΜΣ (πατρώνυμο) ΣΤΗΒΕΝ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29.9.2003, και κατοικεί στο
Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 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 της διαμένει
νόμιμα στη χώρα από 14.1.1999 και κατέχει ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΟΥΪΛΛΙΑΜΣ (WILLIALMS) (κύριο
όνομα) ΣΤΗΒΕΝ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ (STEVEN EDWARD)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΤΤΟΝ (SUTTON) (κύριο όνομα)
ΚΛΑΙΡ ΣΑΡΟΝ (CLAIRE CHARON).
3.- Με την Φ.7732/2018/0002083/24.7.2018 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
16.4.2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με
στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) ΠΕΡΟ (πατρώνυμο)
ΜΠΑΡΔΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23.1.2010,
και κατοικεί στο Δήμο ΦΑΙΣΤΟΥ, 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 27.2.2004 και κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΡΟ (PERO) (κύριο όνομα)
ΜΠΑΡΔΙ (BARDHI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΡΟ (PERO) (κύριο όνομα) ΣΚΙΠΕ
(SHQIPE).
Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την Φ.4612/2017/0003188/10.7.2018 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 6.11.2017 δήλωση - αίτηση των γονέων
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΤΟΡΕΝΤΕΑ (επώνυμο)
ΣΙΝΑΝΙ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 6.9.2010, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
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ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 19.12.2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΙ (SINANI) (κύριο όνομα)
ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΙ (SINANI) (κύριο όνομα)
ΔΟΥΡΑΤΑ (DHURATA).
2.- Με την Φ.4613/2017/0003189/10.7.2018 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 6.11.2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΣΙΑ (επώνυμο)
ΝΤΟΝΑΪ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15.3.2005, και κατοικεί στο Δήμο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,
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
28.8.2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΝΑΪ (DONAJ) (κύριο όνομα)
ΣΚΕΛΚΙΜ (SHKELQIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΝΑΪ (DONAJ) (κύριο όνομα)
ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ (ELISABETA).
3.- Με την Φ.4614/2017/0003208/10.7.2018 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 9.11.2017 δήλωση - αίτηση των γονέων
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΪΑΝΑ (επώνυμο)
ΝΙΚΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΛΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 8.6.2011, και κατοικεί στο Δήμο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,
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
10.6.2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (NIKOLLI) (κύριο όνομα)
ΛΑΡΤΑΝ (LARTAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (NIKOLLI) (κύριο όνομα)
ΑΓΚΕ (AGE).
4.- Με την Φ.4615/2017/0003215/10.7.2018 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 9.11.2017 δήλωση - αίτηση των γονέων
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΧΡΗΣΤΟ (επώνυμο)
ΖΑΒΑΛΙΝΑ (πατρώνυμο) ΤΖΕΒΑΤ, που γεννήθηκε στην
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ΕΛΛΑΔΑ την 6.10.2007, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, 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
21.3.2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΑΒΑΛΙΝΑ (ZAVALINA) (κύριο
όνομα) ΤΖΕΒΑΤ (XHEVAT)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΑΒΑΛΙΝΑ (ZAVALINA) (κύριο
όνομα) ΤΖΕΒΡΙΓΙΕ (XHEVRIJE).
5.- Με την Φ.4616/2017/0003220/10.7.2018 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 9.11.2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΙΛΒΙΑ (επώνυμο)
ΜΠΙΖΓΚΙΟΝΙ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 26.3.2010, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, 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
20.2.2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΙΖΓΚΙΟΝΙ (BIZGJONI) (κύριο
όνομα) ΑΛΕΞ (ALEKS)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΙΖΓΚΙΟΝΙ (BIZGJONI) (κύριο
όνομα) ΜΕΡΙΤΑ (MERITA).
6.- Με την Φ.4625/2017/0003244/10.7.2018 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 13.11.2017 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΣΑΒΕΤΑ (επώνυμο) ΜΙΣΛΙΟΥ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12.11.2011, και κατοικεί
στο Δήμο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, 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 8.8.2003 και ο πατέρας της κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΣΛΙΟΥ (MISLIU) (κύριο όνομα)
ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΣΛΙΟΥ (MISLIU) (κύριο όνομα)
ΝΤΟΛΟΡΕΖΑ (DOLOREZA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

48472

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την Φ.39148/2018/0002099/10.7.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ
217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 2.5.2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ (επώνυμο) ΣΕΛΙΜΑΪ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡΙΑΝ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 4.12.2003, και κατοικεί
στο Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, 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 11.1.2003 και ο πατέρας της
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΛΙΜΑΪ (SELIMAJ) (κύριο όνομα)
ΙΛΙΡΙΑΝ (ILIRJAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΛΙΜΑΪ (SELIMAJ) (κύριο όνομα)
ΕΛΙΝΤΑ (ELIDA)
2.- Με την Φ.39153/2018/0002139/10.7.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ
217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 4.5.2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΕΟΣ (επώνυμο) ΜΠΟΥΣΙ (πατρώνυμο) ΒΙΤΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 2.8.2008, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, 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 27.10.2005 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΣΙ (BUSHI) (κύριο όνομα)
ΒΙΤΟΡ (VITOR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΣΙ (BUSHI) (κύριο όνομα)
ΛΟΥΛΙΕΤΑ (LULJETA).
3.- Με την Φ.39154/2018/0003375/10.7.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ
217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 4.5.2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΒΙΒΙΑΝΑ
(επώνυμο) ΜΠΟΥΣΙ (πατρώνυμο) ΒΙΤΟΡ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 25.8.2011, και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
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κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 27.10.2005 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΣΙ (BUSHI) (κύριο όνομα)
ΒΙΤΟΡ (VITOR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΣΙ (BUSHI) (κύριο όνομα)
ΛΟΥΛΙΕΤΑ (LULJETA).
4.- Με την Φ.39155/2018/0002152/10.7.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ
217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 7.5.2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΦΑΤΙΟΝΑ (επώνυμο) ΜΑΡΓΚΙΟΚΑΪ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12.6.2011, και κατοικεί στο
Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, 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 4.7.2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΡΓΚΙΟΚΑΪ (MARGJOKAJ) (κύριο όνομα) ΠΕΤΡΟ (PETRO)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΡΓΚΙΟΚΑΪ (MARGJOKAJ) (κύριο
όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (VALENTINA).
5.- Με την Φ.39169/2018/0003354/10.7.2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
16.5.2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με
στοιχεία (όνομα) ΡΑΝΙΑ (επώνυμο) ΣΑΜΠΑΝΙ (πατρώνυμο) ΖΥΛΦΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26.12.2010,
και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, 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 23.8.2001 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΜΠΑΝΙ (SHABANI) (κύριο όνομα) ΖΥΛΦΙ (ZYLFI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΜΠΑΝΙ (SHABANI) (κύριο όνομα) ΦΛΟΡΙΓΙΕ (FLORIJE).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την Φ.20283/2018/0001098/18.7.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 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. 1 του άρθρου 1Β
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ
217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 13.12.2017 δήλωση αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΝΤΟΜΙ (όνομα) ΑΡΝΤΙΡ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17.10.1996, και κατοικεί στο
Δήμο ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, (Τοπική Κοινότητα
ΛΕΣΙΝΙΟΥ) 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.
Φ.53.1/13192/5.12.2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός
του ονοματεπωνύμου του από ΑΡΝΤΙΡ ΝΤΟΜΙ σε ΑΡΝΤΙΡ
ΝΤΟΜΗΣ.
2.- Με την Φ.20343/2018/0001422/18.7.2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ.
5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
5.2.2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με
στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΠΑ (όνομα) ΘΩΜΑ (πατρώνυμο)
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27.3.1996,
και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, 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 30.6.2015 σύμφωνα με την αριθμ.
Φ.53.1/13491/17.1.2018 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός
του ονοματεπωνύμου του από ΘΩΜΑ ΠΑΠΑ σε ΘΩΜΑΣ
ΠΑΠΑΣ.
3.- Με την Φ.20359/2018/0001114/18.7.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 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. 1 του άρθρου 1Β
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ
217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 8.2.2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΝΤΟΜΙ (όνομα) ΑΡΣΙΝΤ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10.6.1995, και κατοικεί
στο Δήμο ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΙΝΙΟΥ) για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος
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επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2010 σύμφωνα με την αριθμ.
Φ.53.1/13593/12.12.2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός
του ονοματεπωνύμου του από ΑΡΣΙΝΤ ΝΤΟΜΙ σε ΑΡΣΙΝΤ
ΝΤΟΜΗΣ.
4.- Με την Φ.20389/2018/0000565/18.7.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ
217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 2.3.2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΜΑΡΡΑ (όνομα) ΑΒΕΡΛΙΝΟ (πατρώνυμο) ΠΟΛΥΖΩΗ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 4.11.1996, και κατοικεί στο
Δήμο ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, (Δημοτική Κοινότητα ΚΑΤΟΧΗΣ) 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 30.6.2015
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.53.1/13955/12.1.2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
5.- Με την Φ.20396/2018/0001134/18.7.2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής 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. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
6.3.2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με
στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΛΕΜΙ (όνομα) ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
8.9.1995, και κατοικεί στο Δήμο ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ,
(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΡΟΥ) 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 30.6.2010 σύμφωνα με
την αριθμ. Φ.53.1/1683/14.2.2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
6.- Με την Φ.12311/2018/0000649/18.7.2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής 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. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
9.3.2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με
στοιχεία: (επώνυμο) ΛΟΥΛΟ (όνομα) ΣΑΡΑ (πατρώνυμο)
ΕΡΜΗΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15.4.1995,
και κατοικεί στο Δήμο ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ, (Δημοτική
Κοινότητα ΚΑΤΟΥΝΑΣ) για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη
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επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2010 σύμφωνα με την
αριθμ. Φ.53.1/1139/31.1.2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
7.- Με την Φ.20409/2018/0001466/18.7.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ
217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 12.3.2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΣΟΥΛΑ (όνομα) ΑΡΙΟΛ (πατρώνυμο) ΜΠΕΝΤΡΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27.1.1988, και κατοικεί στο
Δήμο ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, (Δημοτική Κοινότητα ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) 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 εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2007 σύμφωνα με την
αριθμ. Φ.53.1/2264/1.3.2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
8.- Με την Φ.20411/2018/0000692/18.7.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 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. 1 του άρθρου 1Β
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ
217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 13.3.2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο)
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ΚΟΜΑΝΙ (όνομα) ΕΜΙΛΙΑΝΟ (πατρώνυμο) ΜΠΙΛΜΠΙΛ,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21.8.1996, και κατοικεί στο Δήμο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, (Δημοτική Κοινότητα ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) 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 30.6.2014
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.53.1/1915/21.2.2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
9.- Με την Φ.20414/2018/0000718/18.7.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ
217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 14.3.2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΜΟΥΤΣΑ (όνομα) ΑΡΝΤΙΑΝ (πατρώνυμο) ΚΟΥΙΤΙΜ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27.5.1990, και κατοικεί στο
Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ, (Τοπική Κοινότητα ΝΕΑΠΟΛΗΣ) 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 30.6.2009 σύμφωνα με την
αριθμ. Φ.53.1/2195/27.2.2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
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