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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.178902/2018/0026420/29-11-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49/Α΄) και του άρθρου 23 
παρ. 4 του ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 20-02-2008 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΝΤΑ Όνομα ΜΙΡΑΝΤΑ Όν. πατρός ΘΟΔΩ-
ΡΗ, γεν. 20-04-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 
477298,για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.211450/2018/0024176/29-11-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/Α΄), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 13-12-2017 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Όνομα ΜΑΡΙΝΑ Όν. πα-
τρός ΑΝΔΡΕΑΣ, γεν. 10-04-1975 στην ΚΥΠΡΟΣ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.211452/2018/0024182/29-11-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/Α΄), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 05-10-2017 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΝΙΑΤΟΓΛΟΥ Όνομα ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Όν. πα-
τρός ΟΧΑΝΕΣ, γεν. 11-11-1956 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.211484/2018/0024168/29-11-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/Α΄), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 05-10-2017 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΕΞΑΡΧΟΥ Όνομα ΜΑΡΙΑ Όν. πατρός ΑΝΤΩ-
ΝΑΚΗΣ, γεν. 08-03-1985 στην ΚΥΠΡΟΣ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.211468/2018/0024172/29-11-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/Α΄), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 24-11-2017 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ Όνομα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Όν. 
πατρός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, γεν. 09-08-1974 στην ΚΥΠΡΟΣ, 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.205555/2018/0023284/29-11-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελλη-
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νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 
/Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 11-10-2016 έκθεση 
του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 11-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΚΑ Όνομα ΜΑΡΙΑΝΘΗ Όν. πατρός ΔΙΟΝΥ-
ΣΗΣ, γεν. 20-03-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.147745/2015/0029812/29-11-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 17-02-2015 έκ-
θεση του Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της Πρε-
σβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 
17-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΕΡΑΜΑ Όνομα ΝΑΤΑΣΑ Όν. πατρός ΘΑΝΑ-
ΣΗΣ, γεν. 01-08-1956 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την Φ.200584/2018/0020898/27-11-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 19-10-2015 έκ-
θεση της Διευθύνουσας το Προξενικό Γραφείο της Πρε-
σβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 
19-10-2015 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΡΙΝΗ Όνομα ΟΛΤΙΟΝ Όν. πατρός ΘΩΜΑΣ, 
γεν. 23-03-1984 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την Φ.194884/2016/0034339/19-11-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 10-06-2014 
έκθεση του Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της 
Πρεσβείας της Ελλάδας στη ΒΗΡΥΤΤΟ, γίνεται δεκτή η 
από 10-06-2014 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΑΝΤΕΛ Όνομα ΡΙΤΑ Όν. πατρός ΓΙΑΣΣΑΝ, 
γεν. 26-10-1985 στον ΛΙΒΑΝΟΣ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την Φ. 194883/2016/0007317/19-11-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 10-06-2014 
έκθεση του Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της 
Πρεσβείας της Ελλάδας στη ΒΗΡΥΤΤΟ, γίνεται δεκτή η 
από 10-06-2014 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΑΝΤΕΛ Όνομα ΡΟΪ Όν. πατρός ΜΠΟΥΤΡΟΣ, 
γεν. 22-12-1993 στον ΛΙΒΑΝΟΣ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

11. Με την Φ. 194882/2018/0005968/19-11-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-

φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 10-06-2014 
έκθεση του Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της 
Πρεσβείας της Ελλάδας στη ΒΗΡΥΤΤΟ, γίνεται δεκτή η 
από 10-06-2014 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΑΝΤΕΛ Όνομα ΡΑΟΥΑΝΤ Όν. πατρός ΓΙΑΣ-
ΣΑΝ, γεν. 09-08-1994 στον ΛΙΒΑΝΟΣ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.3228/2018/0002578/27-11-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 28-09-2018 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΣΕΛ 
(επώνυμο) ΠΟΤΣΙ (πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΙΡ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-08-2003 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, 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 30-06-2018 σύμφωνα με την αριθ. 
7511/27-09-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Μακεδονίας.

2. Με την Φ.3206/2018/0002579/27-11-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - 
Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 04-09-2018 δήλωση -αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΣΟ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝ 
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
30-04-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, 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 
αριθ. 3245/30-05-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Δυτικής Μακεδονίας.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

ΚΑΓΙΑΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.5359/2018/0003686/21-11-2018 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 
24-09-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΓΚΕΛΟ (επώνυμο) ΜΙΤΑ (πα-
τρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
10-04-2009 και κατοικεί στο Δήμο ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ, 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 
01-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΤΑ (ΜΙΤΑ) (κύριο όνομα) ΑΣ-

ΤΡΙΤ (ASTRIT).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΜΙΤΑ (ΜΙΤΑ) (κύριο όνομα) ΒΙΟ-

ΛΕΤΑ (VIOLETA).
2. Με την Φ.5426/2018/0003654/21-11-2018 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 
29-10-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΣΙΚΑ (επώνυμο) ΖΜΑΛΙ (πατρώνυ-
μο) ΖΑΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-01-2010 
και κατοικεί στο Δήμο ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - 
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, 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 της διαμένει νόμι-
μα στη χώρα από 05-11-2003 και ο πατέρας της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΜΑΛΙ (ZMALI) (κύριο όνομα) 

ΖΑΜΙΡ (ZAMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΜΑΛΙ (ZMALI) (κύριο όνομα) 

ΓΙΟΝΙΝΤΑ (JONIDA)
3. Με την Φ.5427/2018/0003661/21-11-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, 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 31-10-2018 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΡΟΝΑΛΝΤΟ (επώνυμο) ΤΣΟΥΝΗ (πατρώνυμο) ΚΙΑΖΙΜ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-11-2012, και κα-
τοικεί 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 01-02-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΝΗ (CUNI) (κύριο όνομα) 

ΚΙΑΖΙΜ (QAZIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΝΗ (CUNI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΚΕΛΝΤΑ (MARKELDA).
4. Με την Φ.5430/2018/0003692/21-11-2018 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 
31-10-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΔΗΜΑ (πατρώνυμο) 
ΕΝΙΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-11-2012, 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, η μητέρα της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 24-07-2002 και η μητέρα 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΔΗΜΑ (DHIMA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΙΣ (ENIS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΕΡΤΣΟΥΚΟΥ (KERCUKU) (κύριο 

όνομα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (ESMERALDA).

  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.5298/2018/0003517/21-11-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 20-07-2018 δήλωση -αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΛΑΪ (όνομα) 
ΑΝΙΑΝΤΑ (πατρώνυμο) ΡΟΛΑΝΤ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-11-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΚΟ-
ΡΙΝΘΙΩΝ, 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 αριθ. 6138/19-06-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
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2. Με την Φ.5322/2018/0003528/21-11-2018 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 20-08-2018 δήλωση -αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ 
(όνομα) ΑΝΤΕΛΙΝΟ (πατρώνυμο) ΕΝΒΕΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-05-1997 και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΕΜΕΑΣ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθ. 7701/07-08-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

3. Με την Φ.5325/2018/0003530/21-11-2018 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 24-08-2018 δήλωση -αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΙΑΝΤΣΑ 
(όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝ (πατρώνυμο) ΣΚΕΝΤΕΡ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-07-1997 και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΕΜΕΑΣ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθ. 7587/31-07-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

4. Με την Φ.5342/2018/0003536/21-11-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής 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 12-09-2018 δήλωση -αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΙΝΦΑΪ (όνομα) 
ΓΚΕΡΤΑ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 10-02-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΞΥΛΟΚΑΣ-
ΤΡΟΥ - 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. 6216/ 19-06-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.5242/2018/0003487/16-11-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217 /Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 20-06-2018 δήλωση 
- αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυ-
μο) ΤΟΠΙ (όνομα) ΝΤΑΡΛΙΝΓΚ (πατρώνυμο) ΕΡΜΑΛ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-07-1998 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθ. 5796/08-06-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

2. Με την Φ.5267/2018/0003495/16-11-2018 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 04-07-2018 δήλωση -αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΕΧΑΡΙ 
(όνομα) ΝΤΑΪΑΝΑ (πατρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-02-1998 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθ. 6611/27-06-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

3. Με την Φ.5222/2018/0003472/16-11-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 /
Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 13-06-2018 δήλωση -αίτη-
ση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη 
συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (όνομα) ΜΑΡΚ (πατρώνυμο) 
ΓΚΕΡΓΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-09-1997, 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με 
την αριθ. 8846/27-09-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Πελοποννήσου.

4. Με την Φ.5240/2018/0003485/16-11-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B 
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του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 20-06-2018 δήλωση -αί-
τηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΠΡΙΦΤΗ (όνομα) ΦΡΑΝΤΣ (πατρώνυμο) ΧΡΙΣΤΑΚΗ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-03-1998 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. 9318/03-10-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.8867/2018/0000624/16-11-2018 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 
18-06-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΙ (επώνυμο) ΚΙΟΣΕ (πατρώνυμο) 
ΚΕΛΜΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-01-2011, 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 14-11-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΟΣΕ (QOSE) (κύριο όνομα) ΚΕΛ-

ΜΕΝΤ (KELMEND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΟΣΕ (QOSE) (κύριο όνομα) ΑΡ-

ΜΙΛΑ (ARMILA).
2. Με την Φ.8868/2018/0000625/16-11-2018 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 
18-06-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞ (επώνυμο) ΚΙΟΣΕ (πατρώνυμο) 
ΚΕΛΜΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-06-2005, 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του 

διαμένει νόμιμα στη χώρα από 14-11-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΟΣΕ (QOSE) (κύριο όνομα) ΚΕΛ-

ΜΕΝΤ (KELMEND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΟΣΕ (QOSE) (κύριο όνομα) ΑΡ-

ΜΙΛΑ (ARMILA).

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
Ι

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.8854/2018/0000926/16-11-2018 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 
14-05-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΕΤΣΙ (όνομα) ΤΖΕΝΤΙΛΑ (πα-
τρώνυμο) ΧΑΣΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ στις 
30-08-1993 και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθη-
ση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα στις 
30-06-2010 σύμφωνα με την αριθ. 375/29-01-2018 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

2. Με την Φ.8886/2018/0001074/16-11-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
06-07-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΛΟΝΙΑ (όνομα) ΜΑΡΙΑ (πατρώνυ-
μο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-06-1989 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, 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 δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2008 σύμφωνα με την αριθ. 8540/40/07-06-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ.8893/2018/0001070/16-11-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής 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 13-07-2018 δήλωση -αίτηση 
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της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΛΙΑΪ 
(όνομα) ΑΝΤΕΛΑ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε 
οτην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-01-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΚΕ-
ΦΑΛΟΝΙΑΣ, 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 30-06-2018 
σύμφωνα με την αριθ. 3551/19-06-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

4. Με την Φ.8903/2018/0001078/16-11-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής 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 03-08-2018 δήλωση -αί-
τηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΝΤΟΥΚΑΪ (όνομα) ΓΕΧΟΝΑ (πατρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-06-1999 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθ. 3792/02-07-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

3. Με την Φ.8887/2018/0001072/16-11-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76/Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 06-07-2018 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΗ 
(όνομα) ΟΡΤΕΝΤΣΑ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε 
οτην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-07-1995 και κατοικεί στο Δήμο ΚΕ-
ΦΑΛΟΝΙΑΣ, 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 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθ. 4145/03-09-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.8857/2018/0001031/16-11-2018 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 
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 25-05-2018 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΧΟΝΤΑΪ (όνομα) ΣΟΥΕΝΤΑ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-07-1996 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. 2673 / 08-05-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

2. Με την Φ.8871/2018/0001036/16-11-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 /Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 22-06-2018 δήλωση -αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΧΟΤΖΑ (όνομα) ΜΑΤΕΟΥΣ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-02-2000, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με 
την αριθ. 163/15-01-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ιονίων Νήσων. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(9)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.8852/2018/0000485/16-11-2018 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 
11-05-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΙ (πα-
τρώνυμο) ΔΙΜΙΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
15-08-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
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ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
31-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΙ (PRIFTI) (κύριο όνομα) 

ΔΙΜIΤΕΡ (DHIMITER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΙ (PRIFTI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΚΕΤΑ (ALKETA).
2. Με την Φ.8856/2018/0000556/16-11-2018 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 
25-05-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΕΑ (επώνυμο) ΓΚΙΚΑ 
(πατρώνυμο) ΑΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
08-08-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, 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 
01-04-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟ-
ΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΓΚΙΚΑ (GJIKA) (κύριο όνομα) ΑΝΤΙ 

(ANDI).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΓΚΙΚΑ (GJIKA) (κύριο όνομα) ΓΙΟ-

ΝΙΝΤΑ (JONIDA).
3. Με την Φ.8879/2018/0000690/16-11-2018 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 
02-07-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΔΡΙΑΝΟ (επώνυμο) ΣΙΝΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΔΙΜΙΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
07-06-2011 και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, 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 
01-04-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΣΙΝΑΪ (SINAJ) (κύριο όνομα) ΔΙ-

ΜΙΤΕΡ (DHIMITER).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΣΙΝΑΪ (SINAJ) (κύριο όνομα) ΓΙΟΡ-

ΝΤΙΤΑ (JORDITA).

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

(10)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.8862/2018/0000581/16-11-2018 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 
04-06-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΔΑΝΑΗ (επώνυμο) ΜΑΛΑΪ (πατρώνυμο) 
ΜΠΛΕΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ στις 19-04-2004 
και κατοικεί στο Δήμο ΙΘΑΚΗΣ, 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 01-06-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΛΑΪ (MALAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΠΛΕΝΤΙ (BLENDI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΛΑΪ (MALAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΝΙΛΑ (ANILA).
2. Με την Φ.8865/2018/0000614/16-11-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, 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 ΙΑ 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 15-06-2018 δήλωση 
- αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΡΕΝΤΙΟΛ (επώνυμο) ΝΤΙΣΑ (πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΕΝΤ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ στις 25-05-2011, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 25-11-2002 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΙΣΑ (DISHA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΑΖΜΕΝΤ (GAZMEND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΙΣΑ (DISHA) (κύριο όνομα) ΑΝΑ 

(ΑΝΑ).
3. Με την Φ.8873/2018/0000663/16-11-2018 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 
25-06-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕΛ (επώνυμο) ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΙ 
(πατρώνυμο) ΑΡΛΙΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ στις 
18-04-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
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ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
19-12-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΙ (SULEJMANI) (κύριο 

όνομα) ΑΡΛΙΝΤ (ARLIND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΙ (SULEJMANI) (κύριο 

όνομα) ΣΑΪΜΙΡΑ (SAIMIRA).
4. Με την Φ.8880/2018/0000691/16-11-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, 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 02-07-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΠΑΣΤΡΙ 
(επώνυμο) ΣΙΝΑΪ (πατρώνυμο) ΔΙΜΙΤΕΡ, που γεννήθηκε 

στην ΕΛΛΑΔΑ στις 21-09-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕ-
ΦΑΛΟΝΙΑΣ, 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 01-04-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΣΙΝΑΪ (SINAJ) (κύριο όνομα) ΔΙ-

ΜΙΤΕΡ (DHIMITER).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΣΙΝΑΪ (SINAJ) (κύριο όνομα) ΓΙΟΡ-

ΝΤΙΤΑ (JORDITA).

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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