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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3 Δεκεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της Φ.21944/2017/0023673/8.5.2018
απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2449/
27.6.2018 τ.Β΄.

2

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.

Αρ. Φύλλου 5416

τροποποιείται η προγενέστερη.Φ.21944/2017/0023673/
8.5.2018, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2449/27.6.2018/
Β΄, στη σελίδα 27245, στη στήλη δύο, και αφορά σε απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας της ανήλικης αλλοδαπής
(όνομα) ΜΥΡΙΑΜ (επώνυμο) ΜΙΧΑΗΛ ως προς το κύριο
όνομα του πατέρα από ΝΑΜΠΙΛ-ΦΕΡΙΑΓΚ-ΧΑΝΝΑ σε
ΝΑΜΠΙΛ και το όνομα της μητέρας από ΕΝΓΚΥ-ΓΚΑΜΙΛΖΑΚΥ σε ΕΝΓΚΥ.

3

Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

4

Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

5

Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

6

Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

7

Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

8

Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

9

Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

10

Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

11

Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

12

Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

13

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

14

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

15

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

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Τροποποίηση της Φ.21944/2017/0023673/8.5.2018
απόφασης Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
2449/27.6.2018 τ.Β΄.
Με την Φ.21944/2018/0016114/15.11.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ι

(2)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.2225/2018/0001302/19.11.2018 απόφαση
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
27.6.2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με
στοιχεία (όνομα) ΝΙΤΑΝ (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (πατρώνυμο)
ΡΑΝΒΙΡ, που γεννήθηκε στην ΙΝΔΙΑ την 15.8.2003, και
κατοικεί στο Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ, 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 30.6.2018 σύμφωνα με την
αριθμ. Φ.20.4/6903/18.6.2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κρήτης.
Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
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(3)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.
Με την Φ.998/2018/0010330/27.8.2018 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 25 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄), του άρθρου 41
παρ. 5 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄)
και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της Β’
Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο /11.10.2017
πρακτικό - Νο 8/ γίνεται αποδεκτή η από 10.6.2009 αίτηση της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΑΪΚΑΝΟΥΣ
(επώνυμο) ΑΜΑΛΙΑΝ (πατρώνυμο) ΟΓΚΑΝΕΣ που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 25.6.1986 για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(4)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.
Με την Φ.2018/2018/0010334/27.8.2018 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 25 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄), των άρθρων
15 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) και τις διατάξεις
του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) και αφού
έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της Β’ Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο /11.10.2017 πρακτικό Νο 7/ γίνεται αποδεκτή η από 15.12.2008 αίτηση της
ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΜΑΪΡΑΝΟΥΣ (επώνυμο)
ΑΜΑΛΙΑΝ (πατρώνυμο) ΟΓΚΑΝΕΣ που γεννήθηκε στην
ΑΡΜΕΝΙΑ την 18.9.1984 για την απόκτηση της Ελληνικής
ιθαγένειας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(5)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.
Με την Φ.2077/2018/0007129/27.8.2018 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 25 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄), του άρθρου 41
παρ. 5 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄)
και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της Β’
Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο /18.10.2017
πρακτικό - Νο 15/ γίνεται αποδεκτή η από 7.4.2010 αί-

Τεύχος Β’ 5416/03.12.2018

τηση της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΜΙΛΕΝΑ (επώνυμο) ΚΙΝΟΣΟΒΑ (πατρώνυμο) ΝΟΝΤΑΡ που γεννήθηκε
στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 28.3.1983 για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του
επωνύμου της από ΚΙΝΟΣΟΒΑ σε ΚΙΝΟΣΙΔΟΥ.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(6)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.
Με την Φ.2625/2018/0012538/27.8.2018 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 25 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄), του άρθρου 41
παρ. 5 του ν.3 731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄)
και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της Β’
Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο /20.12.2017
πρακτικό - Νο 39/ γίνεται αποδεκτή η από 4.4.2014 αίτηση της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΓΙΑΝΑ (επώνυμο) ΡΟΜΑΝΟΒΑ (πατρώνυμο) ΓΚΟΥΡΑΜΙ που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 31.8.1993 για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του
επωνύμου της από ΡΟΜΑΝΟΒΑ σε ΡΟΜΑΝΙΔΟΥ.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(7)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.
Με την Φ.1797/2018/0012543/27.8.2018 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 25 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄), του άρθρου 41
παρ. 5 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄)
και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της Β’
Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο /20.12.2017
πρακτικό - Νο 38/ γίνεται αποδεκτή η από 29.9.2010
αίτηση της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΣΒΕΤΛΑΝΑ
(επώνυμο) ΡΟΜΑΝΟΒΑ (πατρώνυμο) ΜΟΥΣΑ που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 18.6.1968 για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του
επωνύμου της από ΡΟΜΑΝΟΒΑ σε ΡΟΜΑΝΙΔΟΥ.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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(8)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.
Με την Φ.534/2018/0005607/27.8.2018 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 25 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄), του άρθρου 41
παρ. 5 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄)
και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της Β’
Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 2/4.10.2017
πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 16.5.2012 αίτηση του
ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (επώνυμο)
ΑΝΤΟΝΩΒ (πατρώνυμο) ΣΟΠΡΟΜ που γεννήθηκε στην
ΓΕΩΡΓΙΑ την 28.11.1990 για την απόκτηση της Ελληνικής
ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του επωνύμου
του από ΑΝΤΟΝΩΒ σε ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(9)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.
Με την Φ.429/2018/0004293/27.8.2018 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 και των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ
217 Α΄) και τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008
(ΦΕΚ 263 Α΄) και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της Β’ Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε
στο 26/21.10.2011 πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από
20.10.2006 αίτηση της ομογενούς με στοιχεία (όνομα)
ΙΑΝΙΝΑ (επώνυμο) ΤΖΕΪΡΑΝΟΒΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΑ που
γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 4.11.1981 για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(10)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.
Με την Φ.2705/2018/0007090/27.8.2018 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 25 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄), του άρθρου 41
παρ. 5 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄)
και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της Β’
Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο /18.10.2017
πρακτικό - Νο 11/ γίνεται αποδεκτή η από 15.12.2009
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αίτηση του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΑΛΜΠΕΡΤ
(επώνυμο) ΚΑΡΑΓΚΑΣΕΒ (πατρώνυμο) ΓΚΕΟΡΓΚΙ που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 23.9.1979 για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός
του επωνύμου του από ΚΑΡΑΓΚΑΣΕΒ σε ΚΑΡΑΓΚΑΣΙΔΗΣ.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(11)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.
Με την Φ.1302/2018/0012313/27.8.2018 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 25 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄), του άρθρου 41
παρ. 5 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄)
και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της Β’
Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο /20.12.2017
πρακτικό - Νο 40/ γίνεται αποδεκτή η από 9.10.2013 αίτηση της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΑΝΑ (επώνυμο)
ΜΑΚΙΣΒΙΛΙ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΗΡ που γεννήθηκε
στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 6.1.1987 για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(12)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.
Με την Φ.1826/2018/0009818/27.8.2018 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 25 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄), του άρθρου 41
παρ. 5 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄)
και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της Β’
Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο /20.12.2017
πρακτικό - Νο 41/ γίνεται αποδεκτή η από 1.6.2011 αίτηση του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΙΒΑΝ (επώνυμο)
ΓΚΡΙΓΚΟΡΙΑΝΤΙΣΙ (πατρώνυμο) ΝΑΣΚΙΝΤΑ που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 19.8.1955 για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του
επωνύμου του από ΓΚΡΙΓΚΟΡΙΑΝΤΙΣΙ σε ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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(13)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την Φ.23176/2018/0002397/9.11.2018 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 12.10.2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΡΟ (επώνυμο) ΝΤΑΛΑΝΙ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13.7.2007, και κατοικεί
στο Δήμο ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ, 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 3.6.2003 και η μητέρα του κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΡΙ (CURI) (κύριο όνομα)
ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΛΑΝΙ (DALANI) (κύριο όνομα)
ΣΠΡΕΣΑ (SHPRESA).
2.- Με την Φ.23177/2018/0002398/9.11.2018 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 12.10.2018 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΟΡΓΚΕΝ (επώνυμο) ΧΑΜΑΤΑΪ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26.7.2005, και κατοικεί
στο Δήμο ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ, 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 9.5.2003 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΜΑΤΑΪ (HAMATAJ) (κύριο όνομα) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ (ADRIATIK)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΜΑΤΑΪ (HAMATAJ) (κύριο όνομα) ΓΚΥΛΕ (GJYLE).
3.- Με την Φ.23178/2018/0002399/9.11.2018 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 12.10.2018 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΟΡΓΚΕΣΤ (επώνυμο) ΧΑΜΑΤΑΪ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26.7.2005, και κατοικεί
στο Δήμο ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να
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φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 9.5.2003 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΜΑΤΑΪ (HAMATAJ) (κύριο όνομα) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ (ADRIATIK)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΜΑΤΑΪ (HAMATAJ) (κύριο όνομα) ΓΚΥΛΕ (GJYLE).
4.- Με την Φ.23179/2018/0002401/9.11.2018 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 12.10.2018 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (επώνυμο) ΡΟΚΟΥ (πατρώνυμο) ΓΚΕΛΙΝ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31.1.2009, και κατοικεί
στο Δήμο ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ, 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 ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΚΟΥ (RROKU) (κύριο όνομα)
ΓΚΕΛΙΝ (GJELIN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΚΟΥ (RROKU) (κύριο όνομα)
ΕΥΑ (EVA).
5.- Με την Φ.23180/2018/0002402/9.11.2018 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 12.10.2018 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΦΑΜΠΙΟ (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΕΖΙΜ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14.4.2012, και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ, 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 20.12.2005 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (SULI) (κύριο όνομα)
ΛΟΥΛΕΖΙΜ (LULEZIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (SULI) (κύριο όνομα)
ΜΑΡΓΚΑΡΙΤΑ (MARGARITA).
6.- Με την Φ.23182/2018/0002412/9.11.2018 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 15.10.2018 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΠΕΤΡΙΝΑ (επώνυμο) ΝΤΟΥΝΓΚΑ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ, που
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γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27.1.2012, και κατοικεί στο
Δήμο ΜΕΣΣΗΝΗΣ, 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 29.5.2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΝΓΚΑ (DUNGA) (κύριο όνομα) ΚΡΙΣΤΟ (KRISTO)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΝΓΚΑ (DUNGA) (κύριο όνομα) ΕΝΤΛΙΡΑ (EDLIRA).
7.- Με την Φ.23186/2018/0002416/9.11.2018 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 15.10.2018 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΡΑΪΑΝ (επώνυμο) ΝΤΡΕΟΥ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23.10.2012, και κατοικεί στο Δήμο ΜΕΣΣΗΝΗΣ, 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 19.6.2003 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΟΥ (NDREU) (κύριο όνομα)
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (ALEKSANDER)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΟΥ (NDREU) (κύριο όνομα)
ΣΙΛΒΑΝΑ (SILVANA).
8.- Με την Φ.23189/2018/0002419/9.11.2018 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 15.10.2018 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΑΜΕΛΙΑ (επώνυμο) ΛΑΤΙΦΙ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17.9.2011, και κατοικεί στο
Δήμο ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 28.11.2005 και ο πατέρας της
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΤΙΦΙ (LATIFI) (κύριο όνομα)
ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΤΙΦΙ (LATIFI) (κύριο όνομα)
ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
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(14)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την Φ.23153/2018/0002301/9.11.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 3.10.2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΝΤΙΣ (επώνυμο)
ΣΑΜΠΑΝΙ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 6.8.2003, και κατοικεί στο Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, 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 30.6.2018
σύμφωνα με την αριθμ. 9172/13.9.2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
2.- Με την Φ.23160/2018/0002346/9.11.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 8.10.2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΗΛΙΑΣ (επώνυμο)
ΓΚΙΟΖΙ (πατρώνυμο) ΜΕΛΕΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16.6.2003, και κατοικεί στο Δήμο ΟΙΧΑΛΙΑΣ,
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 30.6.2018 σύμφωνα με την αριθμ. 7780/13.8.2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
3.- Με την Φ.23169/2018/0002365/9.11.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 10.10.2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΣΑΝΤΑ (επώνυμο)
ΚΟΡΤΣΑΡΙ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 5.3.2003, και κατοικεί στο Δήμο ΜΕΣΣΗΝΗΣ, 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 30.6.2018
σύμφωνα με την αριθμ. 9804/28.9.2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
4.- Με την Φ.23175/2018/0002396/9.11.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 12.10.2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΝΚΕΡΙΑ (επώνυμο)
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ΧΑΜΑΤΑΪ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 24.9.2002, και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ, 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
30.6.2017 σύμφωνα με την αριθμ. 9597/24.9.2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
5.- Με την Φ.23183/2018/0002413/9.11.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 15.10.2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΟΝ (επώνυμο) ΡΟΚΟΥ (πατρώνυμο) ΓΚΕΛΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 23.12.2003, και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ, 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 30.6.2018
σύμφωνα με την αριθμ. 9600/24.9.2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
6.- Με την Φ.23194/2018/0002454/9.11.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 17.10.2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΪΒΙΣ (επώνυμο)
ΚΑΛΛΑΣΙ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 28.12.2001, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 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 30.6.2018
σύμφωνα με την αριθμ. 10320/8.10.2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
7.- Με την Φ.23195/2018/0002455/9.11.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 17.10.2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο)
ΓΚΟΝΤΙΝΙ (πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19.7.2003, και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ,
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 30.6.2018 σύμφωνα με την αριθμ. 9519/27.9.2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
8.- Με την Φ.23208/2018/0002514/9.11.2018 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 24.10.2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΣΚΕΡΝΤΙΑΝ (επώνυμο)
ΚΟΥΚΡΙ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 12.6.2002, και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ, 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
30.6.2018 σύμφωνα με την αριθμ. 10326/8.10.2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
9.- Με την Φ.23211/2018/0002518/9.11.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 24.10.2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΠΑΟΥΛΙΝ (επώνυμο)
ΚΟΜΙΝΙ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΑΚΙ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 27.1.2003, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 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 30.6.2018
σύμφωνα με την αριθμ. 9756/1.10.2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
10.- Με την Φ.23214/2018/0002554/9.11.2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 26.10.2018 δήλωση - αίτηση
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΡΕΓΚΙΝΑ
(επώνυμο) ΤΣΕΡΡΙΚΟΥ (πατρώνυμο) ΙΣΟΥΦ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 5.1.2003, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 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 30.6.2018 σύμφωνα με την αριθμ. 10315/5.10.2018
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
11.- Με την Φ.23220/2018/0002572/9.11.2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 29.10.2018 δήλωση - αίτηση της
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΟΛΑ
(επώνυμο) ΝΤΟΥΝΓΚΑ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 1.1.2002, και κατοικεί στο Δήμο
ΜΕΣΣΗΝΗΣ, 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
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30.6.2018 σύμφωνα με την αριθμ. 10843/22.10.2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
12.- Με την Φ.23223/2018/0002585/9.11.2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ
217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 31.10.2018 δήλωση αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα)
ΤΖΟΑΝΑ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 1.6.2003, και κατοικεί
στο Δήμο ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ, 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 30.6.2018 σύμφωνα με την
αριθμ. 10691/22.10.2018 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
13.- Με την Φ.23224/2018/0002586/9.11.2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 31.10.2018 δήλωση - αίτηση του
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΛΕΝΤΙΟ (επώνυμο) ΝΟΥΡΙΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΕΖΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 7.4.2003, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 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
30.6.2018 σύμφωνα με την αριθμ. 10832/22.10.2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
Ι

(15)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την Φ.31636/2018/0004927/21.11.2018 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 1.10.2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΡΟΒΕΝΑ (επώνυμο) ΛΑΜΑΪ
(πατρώνυμο) ΝΤΑΣΝΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 14.7.2011, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
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γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο,
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 20.7.2001
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΜΑΪ (LAMAJ) (κύριο όνομα)
ΝΤΑΣΝΟΡ (DASHNOR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΜΑΪ (LAMAJ) (κύριο όνομα)
ΕΡΓΚΕΣΤΑ (ERGESTA).
2.- Με την Φ.39362/2018/0004931/21.11.2018 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
1.10.2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με
στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (πατρώνυμο)
ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26.6.2012,
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 23.6.2003 και ο πατέρας
του κατέχει ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΗΜΕΔΑΠΟΥ (ν. 4251/2014).
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA) (κύριο όνομα)
ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA) (κύριο όνομα)
ΜΠΕΣΜΙΡΑ (BESMIRA).
3.- Με την Φ.39376/2018/0005082/21.11.2018 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
5.10.2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ (επώνυμο) ΤΟΣΚΟΥ
(πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 1.9.2012, 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 3.8.2001
και οι γονείς της κατέχουν ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΟΥ (TOSKU) (κύριο όνομα)
ΛΟΥΑΝ (LUAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΟΥ (TOSKU) (κύριο όνομα)
ΑΛΜΠΑΝΑ (ALBANA).
4.- Με την Φ.39382/2018/0005099/21.11.2018 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 Ιθαγένει-
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ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
8.10.2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΣΑΜΠΑ
(πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 18.12.2012, 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 28.1.2005
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΜΠΑ (SHABA) (κύριο όνομα)
ΕΝΤΟΥΑΡΤ (EDUART)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΜΠΑ (SHABA) (κύριο όνομα)
ΖΕΓΚΙΝΕ (ZEGJINE).
5.- Με την Φ.21499/2018/0005149/21.11.2018 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 10.10.2018 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΚΡΙΣΤΓΙΑΝ (επώνυμο) ΤΣΑΝΑΪ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21.1.2006, 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 3.6.2004 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Τεύχος Β’ 5416/03.12.2018

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΑΪ (CANAJ) (κύριο όνομα)
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (ALEKSANDER)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΑΪ (CANAJ) (κύριο όνομα)
ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA).
6.- Με την Φ.39391/2018/0005194/21.11.2018 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
12.10.2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝΑ (επώνυμο) ΦΡΡΟΚΟΥ
(πατρώνυμο) ΝΤΡΕΤΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 24.1.2012, 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 6.9.2001
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΡΡΟΚΟΥ (FRROKU) (κύριο όνομα) ΝΤΡΕΤΣ (NDREC)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΡΡΟΚΟΥ (FRROKU) (κύριο όνομα) ΦΡΑΓΝΚΑ (FRANGA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
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