
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 08-07-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-
λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας 
έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμο-
νή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-
ση του τέκνου.

2 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλι-
κη αλλοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την
09-07-2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην 
Ελλάδα και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής 
ήταν ανήλικη.

3 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 08-07-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-
λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας
διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον 
συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

4 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 08-07-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-
λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας 
έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμο-
νή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-
ση του τέκνου.

5 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 08-07-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-
λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας 
διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον 
συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

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

7 Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

8 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-
γένειας της ομογενούς, ΚΙΟΦΙΡΗ ΛΟΝΟΡΑ (QOFIRI 
LONORA).

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

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

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

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

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

14 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 08-07-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-
λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας 
διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον 
συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 08-07-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέ-

ας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη δι-

αμονή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη 

γέννηση του τέκνου. 

 Με την Φ.2302/2018/0000762/ΑΚ/08-10-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 17-05-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΒΕΝΙΣΟ (επώνυμο) ΑΛ-
ΛΑΪΜΠΕΟΥ (πατρώνυμο) ΜΙΚΕΛ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 07-09-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΣΒΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
11-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΛΑΪΜΠΕΟΥ (ALLAJBEU)
(κύριο όνομα) ΜΙΚΕΛ (MIKEL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΛΑΪΜΠΕΟΥ (ALLAJBEU)
(κύριο όνομα) ΡΕΦΙΕ (REFIE) .

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ   

Ι

 (2) 
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλι-

κη αλλοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την

09-07-2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην 

Ελλάδα και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής 

ήταν ανήλικη .

 Με την Φ.2279/2018/0001833/ΑΚ/10-10-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 04-04-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΡΕΝΓΚΑ (όνομα) ΤΖΟΑ-
ΝΑ (πατρώνυμο) ΛΕΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 29-09-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΣΒΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 21-06-2013 σύμφωνα με την 
αριθμ. 1617/27-03-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Βορείου Αιγαίου. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ

Ι   

 (3) 
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 08-07-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο 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.2274/2018/0000470/ΑΚ/11-10-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται απο-

δεκτή η από 21-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΕΑ (επώνυμο) 
ΑΛΛΑ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 01-09-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΣΒΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
30-12-2002 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΛΑ (ALLA)
(κύριο όνομα) ΑΛΜΠΕΡΤ (ALBERT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΛΑ (ALLA)
(κύριο όνομα) ΕΡΙΟΛΑ (ERIOLA). 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ

Ι   

(4)  
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 08-07-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέ-

ας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη δι-

αμονή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη 

γέννηση του τέκνου .

 Με την Φ.2307/2018/0000821/ΑΚ/11-10-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 23-05-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΝΟΥΕΛ (επώνυμο) ΣΠΑΧΙ 
(πατρώνυμο) ΦΛΟΡΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 03-07-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΣΒΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο 
πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 03-11-2005
και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν 
διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΠΑΧΙ (SPAHI)
(κύριο όνομα) ΦΛΟΡΑΝΤ (FLORANT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΠΑΧΙ (SPAHI)
(κύριο όνομα) ΜΙΡΕΝΑ (MIRENA) .

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ
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    (5) 
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 08-07-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέ-

ας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχι-

στον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου. 

 Με την Φ.2305/2018/0000814/ΑΚ/08-10-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 22-05-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΑΛΝΤ (επώνυμο) ΤΣΑΠΙΑ 
(πατρώνυμο) ΓΚΛΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 25-02-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΣΒΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
09-02-2004 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΠΙΑ (CAPJA)
(κύριο όνομα) ΓΚΛΕΝΤΙΑΝ (GLEDJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΠΙΑ (CAPJA)
(κύριο όνομα) ΑΛΜΑ (ALMA) .

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ

Ι   

 (6) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

   1. Με την Φ.3713/2018/0003461/08-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΡΑΣΝΤΙΠ 
(επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (πατρώνυμο) ΑΒΤΑΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-12-2005, και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 12-07-2000 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH)
(κύριο όνομα) ΑΒΤΑΡ (AVTAR).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) PANI (RANI)
(κύριο όνομα) ΒΑΡΙΝΤΕΡ (VARINDER).
2. Με την Φ.4013/2018/0003387/08-10-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 11-10-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΚΡΙΣΙΛΝΤΟ 
(επώνυμο) ΝΤΟΥΛΕΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΓΚΟΥΡΙ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-11-2009, και κατοικεί στο 
Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 24-04-2003 και ο πατέρας του κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΛΕΛΛΑΡΙ (DULELLARI)
(κύριο όνομα) ΓΚΟΥΡΙ (GURI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΛΕΛΛΑΡΙ (DULELLARI)
(κύριο όνομα) ΜΙΜΟΖΑ (ΜΙΜΟΖΑ).
3. Με την Φ.4119/2017/0003995/08-10-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 21-11-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΔΗΜΗ-
ΤΡΗ (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΙΜΙ (πατρώνυμο) ΛΕΦΤΕΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-12-2004, και κατοικεί 
στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 02-03-2004 και η μητέρα του 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΙΜΙ (BRAHIMI)
(κύριο όνομα) ΛΕΦΤΕΡ (LEFTER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΙΜΙ (BRAHIMI)
(κύριο όνομα) ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA).
4. Με την Φ.4124/2017/0004022/08-10-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 23-11-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΕΟΝΕΛ 
(επώνυμο) ΛΙΛΟ (πατρώνυμο) ΝΤΙΛΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-12-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 14-03-2004 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΙΛΟ (LILO)
(κύριο όνομα) ΝΤΙΛΙΑΝ (DILJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΙΛΟ (LILO)
(κύριο όνομα) ΕΚΛΕΒΑ (EKLEVA).
5. Με την Φ.4168/2017/0004301/08-10-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 13-12-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΡΟΞΑΝΑ (επώ-
νυμο) ΜΟΥΛΛΑΪ (πατρώνυμο) ΜΠΕΧΑΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-11-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 10-02-2005 και η μητέρα της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΛΛΑΪ (MULLAJ)
(κύριο όνομα) ΜΠΕΧΑΡ (BEHAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΧΑ (SHAHA)
(κύριο όνομα) ΜΙΡΕΛΑ (MÍRELA).
6. Με την Φ.4196/2017/0004547/08-10-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 28-12-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΙΜΡΑΝ (επώ-
νυμο) ΚΑΟΥΡ (πατρώνυμο) ΣΑΡΑΜΠΤΖΙΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-01-2011, και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 03-04-2004 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SIGH)
(κύριο όνομα) ΣΑΡΑΜΠΤΖΙΤ (SARABJIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAOYR)
(κύριο όνομα) ΧΑΡΤΖΙΝΤΕΡ (HARJINDER) .

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ   

Ι

 (7) 
 Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας. 

   Με την Φ.2084/2018/0002155/11-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 04-06-2018 αίτημα του 
πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΣΑΓΡΗ (όνο-
μα) ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 18-01-2012, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2
του ν. 3284/2004. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

Ι   

 (8) 
 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής 

ιθαγένειας της ομογενούς, ΚΙΟΦΙΡΗ ΛΟΝΟΡΑ 

(QOFIRI LONORA). 

 Με την Φ.500/2018/0002031/11-10-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ανακαλείται, σύμφωνα με το 
άρθρο 21 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/1999), η αριθμ. 
Π499/2269/12-9-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2414/Β΄/1-11-2011),
περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) της 
ομογενούς QOFIRI (ΚΙΟΦΙΡΗ) LONORA (ΛΟΝΟΡΑ) του 
PETRO (ΠΕΤΡΟ) (όν. συζ. ΔΗΜΗΤΕΡ), που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ στις 12-07-1963 και κατοικεί στο Δήμο ΑΝΔΡΙΤ-
ΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ, καθώς και του ενός ανήλικου και 
άγαμου τέκνου της κατά την ημερομηνία ορκωμοσίας 
της, ΜΠΟΜΠΟΛΗ ΑΜΑΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΕΡ και της ΛΟ-
ΝΟΡΑ, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό 
της ανακλητικής απόφασης. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

Ι   

(9)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.1784/2018/0001259/28-09-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1
του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
09-08-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
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στοιχεία: (επώνυμο) ΑΛΛΑ (όνομα) ΕΝΤΖΙ (πατρώνυμο) 
ΑΖΜΠΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-04-1996, 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΗΝΕΙΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα 
με την αριθμ. Φ.53.1/7380/31-07-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

2. Με την. Φ.1792/2018/0001265/28-09-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 18-08-2017 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΡΚΟ 
(όνομα) ΕΛΕΝΗ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΑΚ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-08-1989, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΥΡΓΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2007 
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.53.1/918/11-05-2017 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

3. Με την. Φ.1794/2018/0001267/28-09-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του 
άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/ 
2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 30-08-2017 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΠΑΣΤΑΝΙΑΚΟΥ (όνομα) ΤΖΟΡΤΖΙΝΑ (πατρώνυ-
μο) ΤΑΦΙΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-03-1997,
και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΔΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα 
με την αριθμ. Φ.53.4/15232/20-12-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

4. Με την. Φ.1795/2018/0001269/28-09-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 31-08-2017 δήλωση -αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΙΑΜΟ 
(όνομα) ΔΗΜΗΤΡΗ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-10-1998, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΗΝΕΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.53.1/7361/17-08-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός 
του ονοματεπωνύμου του από ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΙΑΜΟ σε 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΑΜΟΣ. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι     

(10)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1.   Με την Φ. 1626/2018/0002218/28-09-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε 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
16-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗΣ (επώνυμο) ΟΥΚΑ (πατρώ-
νυμο) ΜΠΑΡΔΟΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
06-09-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΡΓΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξα-
κολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο 
πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 08-01-2003
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΥΚΑ (UKA)
(κύριο όνομα) ΜΠΑΡΔΟΚ (BARDHOK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΥΚΑ (UKA)
(κύριο όνομα) ΛΟΥΛΙΕΤΑ (LULJETA).
2. Με την Φ. 1627/2018/0002219/28-09-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
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 16-12-2016 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΛΕΑΝΔΡΟ (επώνυμο) ΟΥΚΑ (πατρώνυμο) ΜΠΑΡ-
ΔΟΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-04-2005,
και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΡΓΟΥ, 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 08-01-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΥΚΑ (UKA)
(κύριο όνομα) ΜΠΑΡΔΟΚ (BARDHOK).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΥΚΑ (UKA)
(κύριο όνομα) ΛΟΥΛΙΕΤΑ (LULJETA) .

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι     

(11)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.1746/2018/0001241/28-09-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 
217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 22-05-2017 δήλωση - αί-
τηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΟΛΣΑΝΣΚΙ (όνομα) ΟΛΕΞΑΝΤΡ (πατρώνυμο) ΣΕΡΓΚΙ, που 
γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 30-06-1990, και κατοικεί 
στο Δήμο ΗΛΙΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2008 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.53.1/3640/
19-04-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτι-
κής Ελλάδας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονομα-
τεπωνύμου του από ΟΛΕΞΑΝΤΡ ΟΛΣΑΝΣΚΙ σε ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΣ ΟΛΣΑΝΣΚΙ.

2. Με την Φ.1782/2018/0001257/28-09-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1
του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/
2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 07-08-2017 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΤΖΑΦΕΡΙ (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΟ (πατρώνυμο) 
ΓΚΑΖΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-10-1996, 
και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΧΑΡΩΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.53.1/5017/08-05-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας.

3. Με την Φ.1785/2018/0001261/28-09-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 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 09-08-2017 δήλωση -αί-

τηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΚΡΣΤΙΤΣ (όνομα) ΙΛΙΓΙΑ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΑΝ, που γεν-
νήθηκε στην ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ (ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ) 
την 03-09-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΔΑΣ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.53.1/7566/01-08-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και εγκρίθηκε ο εξελλη-
νισμός του ονοματεπωνύμου του από ΙΛΙΓΙΑ ΚΡΣΤΙΤΣ σε 
ΗΛΙΑΣ ΚΡΣΤΙΤΣ.

4. Με την Φ.1787/2018/0001263/28-09-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 14-08-2017 δήλωση -αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΣΚΕΓΙΑ (όνομα) ΔΙΟΝΙΣ (πατρώνυμο) ΤΡΑ-
ΝΤΑΦΙΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-11-1997,
και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΧΑΡΩΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα 
με την αριθμ. Φ.53.4/9495/07-09-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι   

(12)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.1736/2018/0001243/28-09-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 
5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
08-05-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ (όνομα) ΣΙΝΤΟΡΕ-
ΛΑ (πατρώνυμο) ΝΑΖΜΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 22-06-1993, και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΔΑΣ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
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σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.53.1/3333/30-03-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

2. Με την Φ.1737/2018/0001245/28-09-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 
5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
08-05-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ (όνομα) ΜΑΡΙΕ-
ΤΑ (πατρώνυμο) ΝΑΖΜΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 05-11-1990, και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΔΑΣ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.53.1/3331/30-03-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

3. Με την Φ.1740/2018/0001247/28-09-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 
5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
15-05-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΙ (όνομα) ΑΝΙΣΑ (πατρώνυμο) 
ΣΑΝΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-08-1995, 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΡΓΟΥ, 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 τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.53.4/136/10-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας.

4. Με την Φ.1779/2018/0001255/28-09-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 31-07-2017 δήλωση -αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΦΑΣΚΟ 
(όνομα) ΜΠΛΕΩΝΑ (πατρώνυμο) ΠΑΤΡΙΟΤ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-02-1998, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΗΝΕΙΟΥ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.53.1/6425/19-07-2017 βεβαί-

ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ   

Ι

(1 3 ) 
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.39328/2018/0004599/12-10-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, 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
14-09-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΧΑΛΙΜ (επώνυμο) ΤΖΙΚΑ (πατρώνυμο) 
ΣΕΡΒΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-09-2008,
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 του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 30-01-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΙΚΑ (XHIKA)
(κύριο όνομα) ΣΕΡΒΕΤ (SERVET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΙΚΑ (XHIKA)
(κύριο όνομα) ΦΛΟΡΑ (FLORA).
2. Με την Φ.39329/2018/0004600/12-10-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, 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 14-09-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΜΠΡΟΥΝΟ (επώνυμο) ΤΖΙΚΑ (πατρώνυμο) ΣΕΡ-
ΒΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-10-2010, και 
κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 30-01-2003 και ο πατέρας του 
κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΙΚΑ (XHIKA)
(κύριο όνομα) ΣΕΡΒΕΤ (SERVET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΙΚΑ (XHIKA)
(κύριο όνομα) ΦΛΟΡΑ (FLORA) .

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
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    (14)   
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 08-07-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέ-

ας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχι-

στον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου. 

 Με την Φ.1568/2018/0002170/28-09-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
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 14-10-2016 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΦΑΜΠΙΑΝ (επώνυμο) ΠΛΑΚΑ (πατρώνυμο) ΑΛ-

ΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-10-2010, 
και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΔΑΣ, 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 κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΛΑΚΑ (PLAKA)
(κύριο όνομα) ΑΛΦΡΕΝΤ (ALFRED).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΛΑΚΑ (PLAKA)
(κύριο όνομα) ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA) .

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ  

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