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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.5054/2018/0000452/28-09-2018 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 05-03-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΒΑΝΕΣΑ
(επώνυμο) ΧΑΣΑΪ (πατρώνυμο) ΛΕΟΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-03-2008, και κατοικεί στο
Δήμο ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ,
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
30-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Αρ. Φύλλου 4953

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΣΑΪ (HASAJ) (κύριο όνομα)
ΛΕΟΝΑΡΝΤ (LEONARD)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΣΑΪ (HASAJ) (κύριο όνομα)
ФЛОРА (FLORA)
2. Με την Φ.5068/2018/0000591/28-09-2018 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 09-03-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟΣ
(επώνυμο) ΝΤΕΜΟ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-07-2004, και κατοικεί στο Δήμο
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο
πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 22-02-2003
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΟ (DEMO) (κύριο όνομα)
ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΟ (DEMO) (κύριο όνομα)
ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ (EGLANTINA)
3. Με την Φ.5071/2018/0000600/28-09-2018 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 12-03-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΑΒΙΟ
(επώνυμο) ΛΕΛΑ (πατρώνυμο) ΡΟΥΖΝΤΙ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-12-2009, και κατοικεί στο Δήμο
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, 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 23-04-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΕΛΑ (LELA) (κύριο όνομα)
ΡΟΥΖΝΤΙ (RRUZHDI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΕΛΑ (LELA) (κύριο όνομα) ΝΤΑΡΙΝΑ (DARINA)
4. Με την Φ.5073/2018/0000657/28-09-2018 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 13-03-2018 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-04-2006,
και κατοικεί στο Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, 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 30-06-2003 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (DERVISHI) (κύριο όνομα) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (DERVISHI) (κύριο όνομα) ΕΝΕΡΚΕΤΑ (ENERKETA)
5. Με την Φ.5086/2018/0000744/28-09-2018 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 19-03-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (επώνυμο) ΝΤΙΣΑ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-10-2004, και κατοικεί στο
Δήμο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, 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 17-07-2002 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΙΣΑ (DISHA) (κύριο όνομα)
ΑΡΤΑΝ (ARTAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΙΣΑ (DISHA) (κύριο όνομα)
ΜΑΝΟΥΣΑΚΕ (MANUSHAQE)
6. Με την Φ.5082/2018/0000726/28-09-2018 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 16-03-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΝΤΜΟΝΤ
(επώνυμο) ΖΑΓΚΟΣ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-08-2007, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 31-12-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΑΓΚΟΣ (ZAGOS) (κύριο όνομα)
ΝΙΚΟ (ΝΙΚΟ)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΑΓΚΟΣ (ZAGOS) (κύριο όνομα)
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (MARGARITA)
7. Με την Φ.5084/2018/0000730/28-09-2018 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 16-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΑΡΑ
(επώνυμο) ΝΑΣΤΟ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-03-2005, και κατοικεί στο Δήμο
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, 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 18-12-2002
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΑΣΤΟ (NASTO) (κύριο όνομα)
ΒΑΣΙΛ (VASIL)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΑΣΤΟ (NASTO) (κύριο όνομα)
ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA)
8. Με την Φ.5078/2018/0000694/28-09-2018 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
217Α'), γίνεται αποδεκτή η από 14-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΙΜΙΛΙΟ (επώνυμο) ΜΙΤΣΙ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-09-2004, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 24-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΤΣΙ (MICI) (κύριο όνομα)
ΑΡΤΑΝ (ARTAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΤΣΙ (MICI) (κύριο όνομα)
ΦΛΟΡΙΚΑ (FLORIKA)
9. Με την Φ.5095/2018/0000847/28-09-2018 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 23-03-2018 δήλωση -
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αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΜΑΡΙΟΣ (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΡΑΪ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-07-2005, και κατοικεί
στο Δήμο ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ, 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 31-05-2003 και ο πατέρας του
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΡΑΪ (BEQIRAJ) (κύριο όνομα) ΒΑΣΙΛ (VASIL)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΡΑΪ (BEQIRAJ) (κύριο όνομα) ΑΡΝΤΙΑΝΑ (ARDIANA)
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.4620/2018/0002729/28-09-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. 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 24-03-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΗ (επώνυμο)
ΓΚΙΑΤΑ (πατρώνυμο) ΕΡΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-11-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ,
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 30-06-2014
σύμφωνα με την αριθ. 2624 / 14-03-2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
2. Με την Φ.5050/2018/0000438/28-09-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. 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 02-03-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΦΩΤΕΙΝΗ (επώνυμο) ΜΠΡΕΓΚΟΥ (πατρώνυμο) ΝΑΖΜΙ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-02-2001, και κατοικεί στο Δήμο
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, 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 αριθ. 884 / 29-01-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
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3. Με την Φ.5075/2018/0000673/28-09-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. 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 14-03-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ПАМЕΛА (επώνυμο)
ΖΑΓΚΟΣ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-08-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ,
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. 1283 / 08-02-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
4. Με την Φ.5088/2018/0000767/28-09-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. 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 21-03-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΑΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΧΙΝΤΑ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-03-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ, 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 αριθ. 1909 / 23-02-2018
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
5. Με την Φ.5090/2018/0000774/28-09-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. 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 21-03-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ (επώνυμο)
ΤΡΟΚΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΝΟ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 13-12-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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. 2298 / 06-03-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.5047/2018/0000435/28-09-2018 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 02-03-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΠΕΡ
(επώνυμο) ΤΣΙΛΙ (πατρώνυμο) ΧΡΙΣΤΑΚΗ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-03-2008, και κατοικεί στο Δήμο
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, 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 01-07-2003 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΙΛΙ (CILI) (κύριο όνομα) ΧΡΙΣΤΑΚΗ (KRISTAQ)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΙΛΙ (CILI) (κύριο όνομα) ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA)
2. Με την Φ.5048/2018/0000436/28-09-2018 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 02-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΑ
(επώνυμο) ΤΣΙΛΙ (πατρώνυμο) ΧΡΙΣΤΑΚΗ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-06-2006, και κατοικεί στο Δήμο
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, 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 01-07-2003 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΙΛΙ (CILI) (κύριο όνομα) ΧΡΙΣΤΑΚΗ (KRISTAQ)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΙΛΙ (CILI) (κύριο όνομα) ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA)
3. Με την Φ.5052/2018/0000442/28-09-2018 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 02-03-2018 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΟΡΕΣΤΗΣ (επώνυμο) ΓΙΑΝΟΥΣΙ (πατρώνυμο) ΒΥΡΩΝ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-08-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α'
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 02-07-2002 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΑΝΟΥΣΙ (JANUSHI) (κύριο όνομα) ΒΥΡΩΝ (VIRON)
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΑΝΟΥΣΙ (JANUSHI) (κύριο όνομα) ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA)
4. Με την Φ.5058/2018/0000544/28-09-2018 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 07-03-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΔΕΛΑΪΔΑ
(επώνυμο) ΤΑΧΙΡΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-05-2007, και κατοικεί στο Δήμο
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, 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 1-7-2003
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΧΙΡΛΑΡΙ (TAHIRLLARI) (κύριο
όνομα) ΑΛΤΙΝ (ALTIN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΧΙΡΛΑΡΙ (TAHIRLLARI) (κύριο
όνομα) ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΚΕ (BURBUQE)
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.5053/2018/0000450/28-09-2018 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 05-03-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΡΙΝΑ
(επώνυμο) ΧΑΣΑΪ (πατρώνυμο) ΛΕΟΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-01-2011, και κατοικεί στο
Δήμο ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ,
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
30-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΣΑΪ (HASAJ) (κύριο όνομα)
ΛΕΟΝΑΡΝΤ (LEONARD)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΣΑΪ (HASAJ) (κύριο όνομα)
ФΛОРА (FLORA)
2. Με την Φ.5074/2018/0000658/28-09-2018 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 13-03-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΤΑ
(επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (πατρώνυμο) ΓΚΙΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-07-2011, και κατοικεί στο Δήμο
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, 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 01-07-2003 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (MARKU) (κύριο όνομα)
ΓΚΙΝ (GJIN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (MARKU) (κύριο όνομα)
ΕΜΙΡΙΑΝΑ (EMIRJANA)
3. Με την Φ.5081/2018/0000725/28-09-2018 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 16-03-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΝΤΙΤ
(επώνυμο) ΖΑΓΚΟΣ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-09-2008, και κατοικεί στο Δήμο
ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ, 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 31-12-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΑΓΚΟΣ (ZAGOS) (κύριο όνομα)
ΝΙΚΟ (ΝΙΚΟ)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΑΓΚΟΣ (ZAGOS) (κύριο όνομα)
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (MARGARITA)
4. Με την Φ.5093/2018/0000841/28-09-2018 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 23-03-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕΛ (επώνυμο) ΚΟΥΚΑΪ (πατρώνυμο) МАРК, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-09-2008, και κατοικεί στο Δήμο
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 17-10-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΚΑΪ (KUKAJ) (κύριο όνομα)
МАРК (MARK)
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΚΑΪ (KUKAJ) (κύριο όνομα)
ΠΑΛΙΝΕ (PALINE)
5. Με την Φ.5097/2018/0000912/28-09-2018 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 28-03-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΓΚΙΣΑ
(επώνυμο) ΓΚΙΟΝΙ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-08-2010, και κατοικεί στο Δήμο
ΝΕΜΕΑΣ, 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 01-07-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΙ (GJONI) (κύριο όνομα)
ΑΝΤΡΕΑ (ANDREA)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΙ (GJONI) (κύριο όνομα)
ΒΙΟΛΕΤΑ (VIOLETA)
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ. 17704/2018/0001848/25-09-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. 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 19-04-2018 δήλωση -αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία:
(επώνυμο) ΠΑΠΠΑ (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-10-1998, και
κατοικεί στο Δήμο ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ, 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 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. 620
/ 24-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου της από ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΠΑ σε ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΠΑ.
2. Με την Φ. 17757/2018/0001779/25-09-2018 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
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παρ. 5β του άρθρου 1B του κώδικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από
20-06-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΣΤΑΦΑΪ (όνομα) ΡΕΝΤΙΣ
(πατρώνυμο) ΣΥΡΙΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
30-09-1991, και κατοικεί στο Δήμο ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, 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 30-06-2010 σύμφωνα με την
αριθ. 5343 / 25-05-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
3. Με την Φ. 17761/2018/0001750/25-09-2018 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
20-06-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΡΕΤΣΑ (όνομα) ΡΟΖΙΝΑ (πατρώνυμο) ΓΚΙΟΒΑΛΙΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
28-07-1993, και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ,
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 30-06-2011 σύμφωνα με
την αριθμ. 9549/27-11-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
4. Με την Φ. 17763/2018/0001795/25-09-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του
κώδικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α')
γίνεται αποδεκτή η από 20-06-2018 δήλωση -αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία:
(επώνυμο) ΛΟΥΤΑ (όνομα) ΑΛΕΣΙΟ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-06-1999, και
κατοικεί στο Δήμο ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, 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 30-06-2016 σύμφωνα με
την αριθ. 5143/18-05-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
5. Με την Φ. 17764/2018/0001782/25-09-2018 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 22-06-2018 δήλωση -αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΛΑΤΙΦΙ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (πατρώνυμο) ΜΠΕΚΤΑΣ, που
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γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-04-1998, και κατοικεί
στο Δήμο ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, 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 30-06-2018 σύμφωνα με την αριθ. 6283 / 20-06-2018
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
6. Με την Φ. 17782/2018/0001753/25-09-2018 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 29-06-2018
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία:
(επώνυμο) ΚΙΟΡΡΙ (όνομα) ΕΡΜΑΛ (πατρώνυμο) ΧΕΚΟΥΡΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-12-1989, και
κατοικεί στο Δήμο ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ, 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 30-6-2007 σύμφωνα με την αριθ. 3169/28-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου .
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.5046/2018/0000434/19-09-2018 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 02-03-2018 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΟΡΕΣΤΙ (επώνυμο) ΚΟΤΖΑΪ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΑΡ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-09-2009, και κατοικεί
στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 25-06-2004 και ο πατέρας του
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΤΖΑΪ (KOXHAJ) (κύριο όνομα)
ΜΠΛΕΝΤΑΡ (BLEDAR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΤΖΑΪ (KOXHAJ) (κύριο όνομα)
ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ (EGLANTIINA)
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2. Με την Φ.5049/2018/0000437/19-09-2018 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 02-03-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΜΑΛΙΑ
(επώνυμο) ΓΙΑΝΟΥΣΙ (πατρώνυμο) ΒΥΡΩΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-12-2010, και κατοικεί στο Δήμο
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, 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 02-07-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΑΝΟΥΣΙ (JANUSHI) (κύριο όνομα) ΒΥΡΩΝ (VIRON)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΑΝΟΥΣΙ (JANUSHI) (κύριο όνομα) ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA)
3. Με την Φ.5065/2018/0000574/19-09-2018 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 08-03-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΟΡΕΤΑ
(επώνυμο) ΣΑΛΙΑΪ (πατρώνυμο) ΝΑΖΙΦ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-06-2011, και κατοικεί στο Δήμο
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, 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 25-09-2002 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΙΑΪ (SALIAJ) (κύριο όνομα)
ΝΑΖΙΦ (NAZIF)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΜIΤΙ (ΗΑΜIΤΙ) (κύριο όνομα)
ΕΛΙΟΝΑ (ELIONA)
4. Με την Φ.5066/2018/0000589/19-09-2018 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 09-03-2018 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (επώνυμο) ΑΜΠΑΖΑΪ (πατρώνυμο) ΓΚΡΑΜΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-05-2008, και
κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 27-05-2003 και ο
πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΜΠΑΖΑΪ (ABAZAJ) (κύριο όνομα) ΓΚΡΑΜΟΣ (GRAMOS)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΜΠΑΖΑΪ (ABAZAJ) (κύριο όνομα)
ΣΚΕΝΤΙ (SHKENDI)
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
i
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.4961/2018/0002560/19-09-2018 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 07-02-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΟΚΑ (όνομα)
ΚΡΙΣΙΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΧΑΪΡΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-03-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΜΕΑΣ,
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 αριθ. 499/18-01-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου .
2. Με την Φ.4964/2018/0002562/19-09-2018 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 07-02-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΟΥΜΠΑΣΙ (όνομα) ΕΡΙΓΚΕΡΤ (πατρώνυμο) ΜΠΑΦΤΙΑΡ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-07-1998, και κατοικεί στο Δήμο
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, 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 αριθ. 828/25-01-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
3. Με την Φ.4979/2018/0002564/19-09-2018 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 09-02-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΟΥΜΠΕΡΕ
(όνομα) ΞΑΡΑ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-01-1998, και κατοικεί στο Δήμο
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ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, 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 αριθ. 634/
22-01-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
4. Με την Φ.4999/2018/0002574/19-09-2018 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 14-02-2018 δήλωση -αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΠΑ (όνομα)
ΛΕΝΤΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-08-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ, 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 αριθ. 943/29-01-2018 βεβαίωση της
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Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου .
5. Με την Φ.4993/2018/0002568/19-09-2018 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 14-02-2018 δήλωση -αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΛΕΣΙ (όνομα)
ΑΝΙΣΑ (πατρώνυμο) ΑΖΕΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-03-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ,
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 αριθ. 5632 / 06-06-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
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