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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.201603/2018/0017270/20-09-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217/
Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 51/11-11-2015 πρακτικό
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Αρ. Φύλλου 4580

γίνεται δεκτή η από 02-02-2011 αίτηση πολιτογράφησης
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΠΙΚΑΡΝΤ-ΔΟΠΟΥΛΟΣ Όνομα ΤΖΟΥΛΗ ΜΕΛΙΣΣΑ Όν. πατρός ΡΑΛΦ ΛΙΛΑΝΤ, γεν. 10-05-1970 στις
ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.209591/2018/0017283/20-09-2018 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α'),
όπως ισχύουν και μετά το 26/07-07-2017 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
γίνεται δεκτή η από 30-07-2013 αίτηση πολιτογράφησης
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΛΑΓΚΟΥΤΚΙΝΑ-ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ Όνομα ΓΙΟΥΛΙΑ Όν. πατρός ΝΤΜΙΤΡΙ, γεν. 23-06-1992 στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.137535/2018/0015517/20-09-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217/Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με
τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49/Α΄) και του άρθρου
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το αριθ. 1/16-012018 πρακτικό της Α’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του
Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 27-05-2009
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΕΓΚΠΡΙΦΤΙ Όνομα ΑΡΙΑΝΑ Όν. πατρός
MENTI, γεν. 21-06-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.209975/2018/0015406/20-09-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217/
Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 17/11-07-2017 πρακτικό
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
γίνεται δεκτή η από 21-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΖΕΛΑΪ Όνομα ΠΕΤΡΙΤ Όν. πατρός ΓΙΑΝΤΣΕ,
γεν. 09-11-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
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5. Με την Φ.209284/2018/0015360/20-09-2018 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217/
Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 7/27-06-2017 πρακτικό
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας -Στερεάς
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 12-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΧΡΗΣΤΟ Όνομα ΛΙΛΟ Όν. πατρός ΣΤΕΦΑΝ,
γεν. 10-02-1960 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
Με την Φ.21762/2018/0016449/14-09-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
23-03-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΥΛΙΑΝ (επώνυμο) ΓΚΕΡΓΚΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΡΓΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
14-05-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ,
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 αριθ. 2800/59/01-03-2017 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την Φ.21803/2018/0015476/14-09-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 2803-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΛΙ (όνομα)
ΙΩΑΝΝΗΣ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-10-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ,
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
30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. 17070/11/15-11-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την Φ.21833/2018/0015620/13-09-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
30-03-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
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η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΙ (όνομα)
ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 20-07-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ
ΙΩΝΙΑΣ, 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 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. 1430/19/
06-02-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
4. Με την Φ.13566/2018/0016493/13-09-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
06-09-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με
στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΤΣΙΑΠΙ (πατρώνυμο)
ΤΖΕΒΑΪΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-08-2001,
και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΟΝΥΣΟΥ, 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
αριθ. 10330/2/06-07-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.20671/2018/0016564/14-09-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α΄) σε συνδυασμό
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η
από 20-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ANTONIO (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ
(πατρώνυμο) ΜΕΧΜΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 13-03-2008 και κατοικεί στο Δήμο ΩΡΩΠΟΥ, 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
18-02-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) (κύριο όνομα)
ΜΕΧΜΕΤ (MEHMET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) (κύριο όνομα)
ΝΤΑΦΙΝΑ (DAFINA).

Τεύχος Β’ 4580/18.10.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

2. Με την Φ.20672/2018/0016565/14-09-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α΄) σε συνδυασμό με
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
20-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με
στοιχεία (όνομα) ΝΑΤΑΣΑ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο)
ΜΕΧΜΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-04-2010,
και κατοικεί στο Δήμο ΩΡΩΠΟΥ, 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 18-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) (κύριο όνομα)
ΜΕΧΜΕΤ (MEHMET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) (κύριο όνομα)
ΝΤΑΦΙΝΑ (DAFINA).
3. Με την Φ.21019/2017/0003129/14-09-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α΄) σε συνδυασμό
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 26-01-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΑΝΑ (επώνυμο)
ΜΕΤΑ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-11-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, 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 09-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΑ (ΜΕΤΑ) (κύριο όνομα) ΑΛΦΡΕΝΤ (ALFRED).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΜΕΤΑ (ΜΕΤΑ) (κύριο όνομα) ΜΑΡΣΕΛΑ (MARSELA).
4. Με την Φ.21692/2017/0012764/14-09-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α΄) σε συνδυασμό με την
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.
3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 21-032017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΜΑΤΡΑΜΑ (πατρώνυμο)
ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-10-2001
και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α'
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 20-08-1999 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΤΡΑΜΑ (MATRAMA) (κύριο
όνομα) ΓΙΑΝΝΗ (JANI).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΤΡΑΜΑ (MATRAMA) (κύριο
όνομα) ΟΡΝΕΛΑ (ORNELA).
5. Με την Φ.21693/2017/0012767/14-09-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α΄) σε συνδυασμό
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η
από 21-03-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟ (επώνυμο) ΜΑΤΡΑΜΑ
(πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
06-02-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο
πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 20-08-1999
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΤΡΑΜΑ (MATRAMA) (κύριο
όνομα) ΓΙΑΝΝΗ (JANI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΤΡΑΜΑ (MATRAMA) (κύριο
όνομα) ΟΡΝΕΛΑ (ORNELA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.41156/2016/0026496/06-09-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α΄) σε συνδυασμό
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή
η από 05-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΗ (επώνυμο) ΚΟΛΑΪ
(πατρώνυμο) ΓΚΕΡΓΚΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
29-06-2007 και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, 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 01-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΑΪ (KOLAJ) (κύριο όνομα)
ΓΚΕΡΓΚΙ (GJERGJI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΑΪ (KOLAJ) (κύριο όνομα)
ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA).
2. Με την Φ.41157/2016/0026502/06-09-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
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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 05-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΟΕΛΙΟΝ (επώνυμο) ΚΟΛΑΪ
(πατρώνυμο) ΓΚΕΡΓΚΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
23-09-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, 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 01-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΑΪ (KOLAJ) (κύριο όνομα)
ΓΚΕΡΓΚΙ (GJERGJI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΑΪ (KOLAJ) (κύριο όνομα)
ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA).

ΚΙΟΥΠΙ (πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 08-11-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, 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 08-08-2001 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΟΥΠΙ (QYPI) (κύριο όνομα)
ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΟΥΠΙ (QYPI) (κύριο όνομα)
ΑΛΜΑ (ALMA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Ι

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.38754/2018/0017846/06-09-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α΄) σε συνδυασμό
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 06-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (επώνυμο)
ΚΙΟΥΠΙ (πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 16-08-2007 και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, 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 08-08-2001 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΟΥΠΙ (QYPI) (κύριο όνομα)
ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΟΥΠΙ (QYPI) (κύριο όνομα)
ΑΛΜΑ (ALMA).
2. Με την Φ.38755/2018/0017845/06-09-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α΄) σε συνδυασμό
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή
η από 06-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (επώνυμο)

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.2330/2018/0002456/17-09-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, 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 12-09-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΪΑΝΑ
(επώνυμο) ΚΟΡΕ (πατρώνυμο) ΡΕΣΜΙ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-03-2012 και κατοικεί στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, 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 26-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΡΕ (KORE) (κύριο όνομα) ΡΕΣΜΙ (RESMI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΡΕ (KORE) (κύριο όνομα)
ΜΠΟΥΚΟΥΡΙ (BUKURI).
2. Με την Φ. 10216/2018/0001935/17-09-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή
η από 23-07-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΗΛΙΑΣ (επώνυμο) ΛΑΜΑ
(πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 12-05-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΖΙΤΣΑΣ, 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 19-06-2018 σύμφωνα με την αριθ. Φ.43/4935/19-06-2018 βεβαίωση της
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Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΚΟΣ
Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ. 10128/2018/0001261/17-09-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, 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 21-05-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΕΛ
(επώνυμο) ΣΟΥΛΑ (πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-12-2009 και κατοικεί στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 07-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑ (SULA) (κύριο όνομα)
ΣΠΕΤΙΜ (SHPETIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑ (SULA) (κύριο όνομα)
ΦΛΟΡΑ (FLORA).
2. Με την Φ. 10129/2018/0001264/17-09-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, 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 22-05-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΗΣ
(επώνυμο) ΜΕΧΜΕΤΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-08-2009, και κατοικεί στο
Δήμο ΖΙΤΣΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 25-07-2005 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΧΜΕΤΙ (ΜΕΗΜΕΤΙ) (κύριο όνομα) ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΧΜΕΤΙ (ΜΕΗΜΕΤΙ) (κύριο όνομα) ΣΙΛΒΑΝΑ (SILVANA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΚΟΣ
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(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.2685/2018/0000306/21-09-2018 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 27-08-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΔΡΕΑΣ (επώνυμο) ΣΠΙΡΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΛΑΜΠΕΡΤ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-07-2006, και κατοικεί
στο Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, 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 11-10-2005 και κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΠΙΡΟΛΛΑΡΙ (SPIROLLARI) (κύριο
όνομα) ΛΑΜΠΕΡΤ (LAMBERT).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΣΠΙΡΟΛΛΑΡΙ (SPIROLLARI) (κύριο
όνομα) ΕΛΤΟΝΑ (ELTONA).
2. Με την Φ.2686/2018/0000307/21-09-2018 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 27-08-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ
(επώνυμο) ΣΠΙΡΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΛΑΜΠΕΡΤ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-08-2010 και κατοικεί
στο Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, 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 11-10-2005 και κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΠΙΡΟΛΛΑΡΙ (SPIROLLARI) (κύριο
όνομα) ΛΑΜΠΕΡΤ (LAMBERT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΠΙΡΟΛΛΑΡΙ (SPIROLLARI) (κύριο
όνομα) ΕΛΤΟΝΑ (ELTONA).
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.39147/2018/0004627/19-09-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
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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
27-04-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με
στοιχεία (όνομα) ΣΙ ΧΟΥΙ (επώνυμο) ΧΕ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΓΚΟΥΕΝ , που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-10-2010
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, 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 07-12-2005 και ο πατέρας της κατέχει ΔΕΛΤΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΟΥΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ ή ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΕ (HE) (κύριο όνομα) ΓΙΑΝΓΚΟΥΕΝ (YANGWEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΙΝ (LIN) (κύριο όνομα) ΜΕΙΛΙΝΓΚ
(MEILING).
2. Με την Φ.39213/2018/0002959/19-09-2018 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
15-06-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΟΡΝΕΛΑ (επώνυμο) ΥΜΕΡΑΛΙΛΑΪ
(πατρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 04-05-2010 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
31-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΥΜΕΡΑΛΙΛΑΪ (YMERALILAJ) (κύριο όνομα) ΜΠΛΕΝΤΑΡ (BLEDAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΥΜΕΡΑΛΙΛΑΪ (YMERALILAJ) (κύριο
όνομα) ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το
άρθρο 1Α του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.8820/2018/0000319/12-09-2018 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
26-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
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με στοιχεία (όνομα) ΑΝΝΑ (επώνυμο) ΡΕΚΑ (πατρώνυμο)
ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-02-2010,
και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, 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 02-11-2005 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΕΚΑ (REKA) (κύριο όνομα) ΑΛΤΙΝ
(ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΕΚΑ (REKA) (κύριο όνομα) ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA).
2. Με την Φ.8822/2018/0000331/12-09-2018 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
28-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΕΡΒΙΣ (επώνυμο) ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΙ (πατρώνυμο) ΤΖΕΜΑΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
04-08-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, 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
03-12-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΙ (SULEJMANI) (κύριο
όνομα) ΤΖΕΜΑΛ (XHEMAL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΙ (SULEJMANI) (κύριο
όνομα) ΦΑΤΙΟΝΑ (FATJONA).
3. Με την Φ.8847/2018/0000416/12-09-2018 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
27-04-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (επώνυμο) ΤΖΑΝΓΚΟ
(πατρώνυμο) ΗΡΑΚΛΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 02-04-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ,
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
05-12-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΑΝΓΚΟ (XHANGO) (κύριο όνομα) ΗΡΑΚΛΗ (IRAKLI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΛΙΓΚΑΪ (GJOLIGAJ) (κύριο
όνομα) ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ (EMANUELA).
4. Με την Φ.8832/2018/0000376/12-09-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
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ποννήσου, 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
16-04-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με
στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΣΙΚΑ (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (πατρώνυμο)
ΖΙΛΜΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-07-2007,
και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, 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 15-10-2003 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (SHULI) (κύριο όνομα)
ΖΙΛΜΑΡ (ZHILMAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (SHULI) (κύριο όνομα) ΑΟΥΡΟΡΑ (AURORA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
Ι

(11)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το
άρθρο 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.8228/2018/0000790/12-09-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/
Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 04-04-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη
συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΑΠΑΪ (όνομα) ΓΕΡΑΣΙΜΟ (πατρώνυμο)
ΑΝΤΩΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-08-1997,
και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, 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 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. 1147/
03-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων
Νήσων και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΡΑΠΑΪ σε ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΡΑΠΑΪ.
2. Με την Φ.8273/2018/0000754/12-09-2018 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 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
28-04-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με
στοιχεία: (επώνυμο) ΣΙΝΟ (όνομα) ΑΟΥΡΕΛ (πατρώνυμο)
ΤΟΜΟΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-03-1994
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και κατοικεί στο Δήμο ΙΘΑΚΗΣ, 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 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. 1899/
06-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων
Νήσων.
3. Με την Φ.8838/2018/0000791/12-09-2018 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 1B
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217
Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 18-04-2018 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΜΑΕΒΑ (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΙ, που
γεννήθηκε στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ την 26-07-1992, και κατοικεί
στο Δήμο ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, 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 30-06-2011 σύμφωνα με την αριθ. 811/16-02-2018
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων .
4. Με την Φ.8608/2018/0000525/12-09-2018 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
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ
217/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 09-06-2017 δήλωση αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΝΤΟΛΛΑΝΙ (όνομα) ΣΑΪΜΙΡ (πατρώνυμο) ΜΠΑΝΙ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-06-1992 και κατοικεί
στο Δήμο ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, 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 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. 975/02-03-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
Ι

(12)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.8729/2018/0000787/12-09-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 06-12-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΛΟΝΤΙΑΝ (επώνυμο) ΝΤΟΚΑ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 22-10-2003 και κατοικεί στο Δήμο ΙΘΑΚΗΣ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
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τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018
σύμφωνα με την αριθ. 3758/21-06-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
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