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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.3596/2018/0001992/09-07-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή
η από 08-02-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΕΣΑΪ (όνομα) ΜΑΡΚΙΛΑΪΝΤΑ
(πατρώνυμο) ΜΑΡΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
01-05-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του
23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την
αριθμ. Φ.20.4/769/02-05-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
2. Με την Φ.3721/2018/0002142/09-07-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή
η από 27-03-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΟΥΛ (όνομα) ΟΝΟΥΡ
(πατρώνυμο) ΤΖΟΜΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΤΟΥΡΚΙΑ
την 07-01-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/1907/10-03-2017 βεβαίωση
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της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
3. Με την Φ.3813/2018/0001447/09-07-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή
η από 22-05-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (όνομα) ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ
(πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
24-06-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΕΡΕΤΡΙΑΣ, 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 30-06-2016 σύμφωνα με την
αριθμ. Φ.20.4/3907/05-05-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
4. Με την Φ.3827/2018/0001462/09-07-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή
η από 29-05-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΡΕΤΣΑ (όνομα) ΠΙΕΡΙΝ
(πατρώνυμο) ΠΙΕΡΙΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
30-07-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 11-09-2015 σύμφωνα με την
αριθμ. Φ.20.4/4791/08-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
5. Με την Φ.3918/2018/0002002/09-07-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή
η από 12-07-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΙΚΙΓΙΑ (όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ
(πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 14-01-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας
της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα
την 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/5270/
06-07-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
6. Με την Φ.3946/2018/0002066/09-07-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή
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η από 31-07-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΑ (όνομα) ΟΡΤΕΝΤΣΑ
(πατρώνυμο) ΓΙΑΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
16-10-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΕΡΕΤΡΙΑΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του
23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την
αριθμ. Φ.20.4/5366/03-07-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
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.3571/2018/0002414/09-07-2018 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 31-01-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΓΙΑΝΝΗ (επώνυμο)
ΜΠΕΚΙΡΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΑΚ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-06-1999, και κατοικεί στο Δήμο
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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
09.09.2015 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/472/23.01.2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
2. Με την Φ.3764/2018/0002748/09-07-2018 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 20-04-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΦΑΒΙΟ (επώνυμο) ΒΕΛΙΑΪ
(πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
20-05-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΡΥΣΤΟΥ, 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. Φ.20.4/2832/04-04-2017 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
3. Με την Φ.3822/2018/0001628/09-07-2018 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 29-05-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
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πής με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΡΓΚΑΝΑ (επώνυμο) ΕΝΤΣΕΒΑ
(πατρώνυμο) ΝΤΙΓΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
την 08-07-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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. Φ.20.4/4191/17-05-2017 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
4. Με την Φ.3998/2018/0002605/09-07-2018 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 03-10-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΣΙΚΑ (επώνυμο) ΑΝΤΕΜΑΪ
(πατρώνυμο) ΒΕΣΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
10-09-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΕΡΕΤΡΙΑΣ, 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. Φ.20.4/6012/04-06-2018 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
5. Με την Φ.4011/2018/0002825/09-07-2018 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 10-10-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΕΤΑ (επώνυμο) ΤΟΤΣΙ
(πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 18-03-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, 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. Φ.20.4/7072/
20-09-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
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ΣΙΝΓΚ (πατρώνυμο) ΣΟΥΡΤΖΙΤ, που γεννήθηκε στην
ΙΝΔΙΑ την 26-10-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα
την 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/5066/
04-07-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
2. Με την Φ.4076/2017/0003752/09-07-2018 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 30-10-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΡΝΕΣΤΟ (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ
(πατρώνυμο) ΛΕΩΝΙΔΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 12-01-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/8298/20-10-2017 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
3. Με την Φ.4077/2017/0003754/09-07-2018 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 30-10-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ (επώνυμο) ΡΕΤΖΑΪ
(πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 11-09-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/8300/23-10-2017 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
Ι

Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.3932/2018/0002520/09-07-2018 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 20-07-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΠΡΑΜΠΤΖΙΤ (επώνυμο)

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.3571/2018/0002414/09-07-2018 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 31-01-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΓΙΑΝΝΗ (επώνυμο)
ΜΠΕΚΙΡΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΑΚ, που γεννήθηκε
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στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-06-1999, και κατοικεί στο Δήμο
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 09-09-2015 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/472/
23-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
2. Με την Φ.3764/2018/0002748/09-07-2018 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 20-04-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΦΑΒΙΟ (επώνυμο) ΒΕΛΙΑΪ
(πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
20-05-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΡΥΣΤΟΥ, 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. Φ.20.4/2832/04-04-2017 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
3. Με την Φ.3822/2018/0001628/09-07-2018 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 29-05-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΡΓΚΑΝΑ (επώνυμο) ΕΝΤΣΕΒΑ
(πατρώνυμο) ΝΤΙΓΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
την 08-07-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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. Φ.20.4/4191/17-05-2017 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
4. Με την Φ.3998/2018/0002605/09-07-2018 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 03-10-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΣΙΚΑ (επώνυμο) ΑΝΤΕΜΑΪ
(πατρώνυμο) ΒΕΣΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
10-09-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΕΡΕΤΡΙΑΣ, 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. Φ.20.4/6012/04-06-2018 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
5. Με την Φ.4011/2018/0002825/09-07-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
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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 10-10-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΕΤΑ (επώνυμο) ΤΟΤΣΙ
(πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 18-03-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 3006-2016 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/7072/20-09-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.7667/2018/0002420/27-07-2018 απόφαση
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης,
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 07-03-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΝΤΖΑ (όνομα) ΑΛΜΠΙΝΑ
(πατρώνυμο) ΥΛΜΠΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 10-07-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση
του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2014 σύμφωνα με την αριθμ. 2879/27-02-2018
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Με την Φ.7743/2018/0002755/27-07-2018 απόφαση
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης,
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
24-04-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΠΑΣ (όνομα) ΤΖΕΝΙΝΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
09-06-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του
23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την
αριθμ. Φ.20.4/3792/20-04-2018 βεβαίωση της Περιφε-
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ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κρήτης
Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.1784/2018/0002000/24-07-2018 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 26-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΓΚΕΛΟ (επώνυμο) ΣΕΦΕΡΑΣΗ
(πατρώνυμο) ΠΕΡΛΑΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 10-10-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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
06-08-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΦΕΡΑΣΗ (SEFERASI) (κύριο
όνομα) ΠΕΡΛΑΤ (PERLAT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΦΕΡΑΣΗ (SEFERASI) (κύριο όνομα) ΣΟΝΙΛΑ (SONILA).
2. Με την Φ.7740/2018/0002636/27-07-2018 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 23-04-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΛΑΒΙΟ (επώνυμο) ΜΠΕΡΖΙΟΥ
(πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 15-02-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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
29-08-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΡΖΙΟΥ (BERZIU) (κύριο όνομα) ΓΚΕΖΙΜ (GEZIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΡΖΙΟΥ (BERZIU) (κύριο όνομα) ΜΠΡΙΣΙΛΝΤΑ (BRISILDA)
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την Φ.4825/2018/0000824/24-07-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'),
γίνεται δεκτό το από 06-02-2018 αίτημα του (επώνυμο)
ΜΑΤΘΑΙΟΥ (όνομα) ΡΟΜΕΛ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που
γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 26-01-1974, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης
το άρθρο 1 εδ.α' του ν.δ. 3370/1955.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την Φ.4801/2018/0000664/24-07-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'),
γίνεται δεκτό το από 05-02-2018 αίτημα του πατέρα
του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΠΑΣΠΑΛΗΣ (όνομα) ΛΕΩΝΙΔΑΣ (πατρώνυμο) ΣΤΑΥΡΟΣ, που γεννήθηκε
στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 01-07-2017, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο
2 του ν. 3284/2004.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την Φ.4709/2017/0003608/24-07-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'),
γίνεται δεκτό το από 14-12-2017 αίτημα του πατέρα
της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ (όνομα) Α.Κ.Ο. (πατρώνυμο) ΜΩΥΣΗΣ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 29-09-2017, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του
ν. 3284/2004.

Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλλοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικη.
Με την Φ.7402/2018/0001332/13-07-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α')
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται
αποδεκτή η από 30-05-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΟΥΤΑ (όνομα) ΕΜΑΡΙΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΦΕΣΤΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-10-1996, και κατοικεί στο Δήμο
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την αριθμ. 6900/
19-04-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Ι

(11)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.11923/2016/0003282/26-07-2018 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 25-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΙ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΑΜΙΡ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-12-2006, και κατοικεί στο Δήμο
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, 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 27-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΙ (MURATI) (κύριο όνομα)
ΝΤΑΣΑΜΙΡ (DASHAMIR).

Τεύχος Β’ 3908/10.09.2018

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΙ (MURATI) (κύριο όνομα)
ΡΕΣΜΙΕ (RESMIE).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(12)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την Φ.1566/2018/0000830/24-07-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α')
γίνεται αποδεκτή η από 22-12-2017 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΥΣΑ
(όνομα) ΙΣΛΑΜ (πατρώνυμο) ΤΖΕΒΝΤΕΤ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-11-1998, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, 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 30-06-2017 σύμφωνα με την
αριθμ. 10659/02-11-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
2.- Με την Φ.1577/2018/0000867/24-07-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α')
γίνεται αποδεκτή η από 05-02-2018 δήλωση -αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΓΙΟΛΑΡΙ
(όνομα) ΝΤΕΝΑΝΤ (πατρώνυμο) ΚΕΡΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-07-1997, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, 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 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 637/22-01-2018
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
3. Με την Φ.1584/2018/0000861/24-07-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 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. 5β του άρθρου 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α')
γίνεται αποδεκτή η από 16-02-2018 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΛΙΛΑΪ
(όνομα) ΓΕΣΜΙΝΑ (πατρώνυμο) ΜΟΥΝΙΡ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-01-1993, και κατοικεί στο Δήμο
ΣΠΑΡΤΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
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λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011
σύμφωνα με την αριθμ. 11154/13-11-2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
4.- Με την Φ.1585/2018/0000865/24-07-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, 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. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από
16-02-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΛΙΛΑΪ (όνομα) ΓΚΙΟΡΓΚΙΑ (πατρώνυμο) ΜΟΥΝΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
14-03-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΡΤΗΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του
23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την
αριθμ. 11155/13-11-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός
του ονοματεπωνύμου της από ΓΚΙΟΡΓΚΙΑ ΧΑΛΙΛΑΪ σε
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΛΙΛΑΪ.
5.- Με την Φ.1587/2018/0000863/24-07-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α')
γίνεται αποδεκτή η από 20-02-2018 δήλωση -αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΜΠΕΡ
(όνομα) ΤΖΕΣΙΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-04-1999, και κατοικεί στο Δήμο
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 11059/10-11-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
6.- Με την Φ.1591/2018/0000866/24-07-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 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. 5β
του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από
23-02-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΗ (όνομα) ΑΡΝΙΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΑΡΙΣΤΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
05-09-1988, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΡΤΗΣ, 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
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σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2007 σύμφωνα με την
αριθμ. Φ.53.1/822/24-01-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
7.- Με την Φ.1593/2018/0000860/24-07-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 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. 1
του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/
2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 26-02-2018
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία:
(επώνυμο) ΝΤΕΡΝΟΒΑ (όνομα) ΡΟΖΕΤΑ (πατρώνυμο)
ΠΛΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-03-1997,
και κατοικεί στο Δήμο ΕΥΡΩΤΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει
ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με
την αριθμ. 749/24-01-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
8.- Με την Φ.1618/2018/0000859/24-07-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 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. 1
του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/
2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 26-03-2018
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία:
(επώνυμο) ΦΙΛΙ (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟ,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-07-1992, και κατοικεί στο Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα
την 30-06-2010 σύμφωνα με την αριθμ. 2239/05-03-2018
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
Ι
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.1704/2017/0000715/11-07-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 –
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 22-03-2017 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΙΛΝΤΑ (επώνυμο) ΧΟΥΝΤΣΙ (πατρώνυμο) ΣΕΦΚΙ, που
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γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-07-2001, και κατοικεί
στο Δήμο ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ, 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 08-05-2000 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΥΝΤΣΙ (HUNCI) (κύριο όνομα)
ΣΕΦΚΙ (SHEFKI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΥΝΤΣΙ (HUNCI) (κύριο όνομα)
ΑΝΤΟΝΕΤΑ (ANTONETA).
2. Με την Φ.1705/2017/0000716/11-07-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 –
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 22-03-2017 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΧΟΥΝΤΣΙ (πατρώνυμο) ΣΕΦΚΙ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-09-2004, και κατοικεί
στο Δήμο ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ, 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 30-10-2002 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΥΝΤΣΙ (HUNCI) (κύριο όνομα)
ΣΕΦΚΙ (SHEFKI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΥΝΤΣΙ (HUNCI) (κύριο όνομα)
ΑΝΤΟΝΕΤΑ (ANTONETA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
Ι

(14)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.1696/2017/0000567/11-07-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
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σου, 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 10-03-2017 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΕΡΒΙΣ (επώνυμο) ΜΟΥΣΤΟ (πατρώνυμο) ΜΠΙΛΜΠΙΛ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-07-2005, και κατοικεί
στο Δήμο ΠΗΝΕΙΟΥ, 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 27-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΤΟ (MUSTO) (κύριο όνομα)
ΜΠΙΛΜΠΙΛ (BILBIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΤΟ (MUSTO) (κύριο όνομα)
ΤΑΪΜΠΕ (TAIBE).
2. Με την Φ.1702/2017/0000711/11-07-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 –
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 22-03-2017 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο) ΤΕΡΝΟΒΑ (πατρώνυμο) ΝΑΪΜ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-05-2003, και κατοικεί
στο Δήμο ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ, 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 16-04-2003 και η μητέρα
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΕΡΝΟΒΑ (TERNOVA) (κύριο όνομα) ΝΑΪΜ (NAIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΕΡΝΟΒΑ (TERNOVA) (κύριο όνομα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (ESMERALDA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
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