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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.117950/2018/0025543/27-11-2018 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 τροποποίησή τους με τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49/Α΄) και του άρθρου 23 
παρ. 4 του ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 03-05-2007 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΠΑ Όνομα ΑΡΓΥΡΗ Όν. πατρός ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤ, γεν. 07-03-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
376279,για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.136943/2018/0025550/27-11-2018 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217/Α΄), 
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις 
του ν. 3838/2010 (49/Α΄) και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 
3838/2010 , γίνεται δεκτή η από 15-04-2008 αίτηση πο-
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΝΕΛΛΗ Όνομα ΜΑΙΡΗ Όν. πατρός ΜΙΧΑ-
ΗΛ, γεν. 29-04-1986 στην ΑΙΘΙΟΠΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.210901/2018/0024195/27-11-2018 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217/Α΄), όπως 
ισχύουν και μετά την από 14-02-2018 έκθεση του Διευθύνο-
ντος το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στο 
ΛΟΝΔΙΝΟ, γίνεται δεκτή η από 20-12-2017 αίτηση πολιτο-
γράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Όνομα ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Όν. πα-
τρός ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, γεν. 23-04-1939 στην ΑΙΓΥΠΤΟΣ, για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.200843/2018/0025010/27-11-2018 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 14-01-2015 έκ-
θεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην ΚΟΡΥΤΣΑ, 
γίνεται δεκτή η από 14-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΛΕΒΙΤΣΑ Όνομα ΑΝΙΕΖΑ Όν. πατρός ΒΑ-
ΣΙΛΑΚΗΣ, γεν. 09-08-1984 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.206999/2018/0023263/27-11-2018 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 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 11-10-2016 έκθεση του 
Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γί-
νεται δεκτή η από 11-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΚΑΣ Όνομα ΔΗΜΗΤΡΗΣ Όν. πατρός ΒΑΣΙ-
ΛΗΣ, γεν. 22-09-1961 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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6. Με την Φ.213413/2018/0018437/27-11-2018 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 05-07-2018 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΛΟΥΚΑ ΨΑΘΑ Όνομα ΕΛΕΝΗ Όν. πατρός ΑΝ-
ΔΡΕΑΣ, γεν. 20-09-1959 στην ΚΥΠΡΟΣ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.202812/2018/0023266/27-11-2018 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 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 30-03-2016 έκθεση του 
Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γί-
νεται δεκτή η από 30-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΝΤΟΥΝΗ Όνομα ΜΕΤΙΑΝ Όν. πατρός 
ΓΚΕΖΙΜ, γεν. 13-03-1991 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την Φ.214321/2018/0025544/27-11-2018 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 03-09-2018 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΠΓΔΜ, 
γίνεται δεκτή η από 03-09-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΤΖΗ-ΓΙΟΒΑΝΟΒΣΚΙ Όνομα ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 
Όν. πατρός ΝΙΚΟΛΑ, γεν. 05-11-1932 στην ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥ-
ΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜ. ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την Φ.206985/2018/0025043/27-11-2018 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 13-10-2016 έκ-
θεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην ΚΟΡΥΤΣΑ, 
γίνεται δεκτή η από 12-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΟΥΝΕ Όνομα ΧΕΝΡΙ Όν. πατρός ΛΙΠΕ, γεν. 
18-11-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελλη-
νικής ιθαγένειας.

10. Με την Φ.200606/2018/0025053/27-11-2018 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα 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 
12-02-2015 έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας 
στην ΚΟΡΥΤΣΑ, γίνεται δεκτή η από 12-02-2015 αίτη-
ση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΟΥΦΕΚΟΥ Όνομα ΒΑΛΜΙΡΑ Όν. πατρός 
ΛΕΩΝΙΔΑ, γεν. 22-01-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

   Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

(2)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.41874/2018/0021129/20-11-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 01-02-2017 
αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΓΚΙΟ-
ΝΙΣΡΗ (GJONISHRI) ΝΙΚΟΛΑ (NIKOLLA) ον. πατρός ΝΑΚΕ 
(NAQE), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α375209, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 01-09-1950 και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ.

2. Με την Φ.43238/2018/0021774/20-11-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
18-05-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΧΑΛΙΛΙ (HALILI) ΡΟΛΑΝΤ (ROLANT) ον. πατρός 
ΑΓΚΡΟΝ (AGRON), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α444481, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-05-1992 και κατοικεί 
στο Δήμο ΜΕΓΑΡΕΩΝ.

3. Με την Φ.45101/2018/0022456/20-11-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
06-11-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΠΕΤΡΟ (PETRO) ΛΑΜΠΗ (LLAMBI) ον. πατρός 
ΣΟΦΟΚΛΗ (SOFOKLI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α362193, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-10-1959 και κατοικεί 
στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ.

4. Με την Φ.45236/2018/0023175/20-11-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
15-11-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΣΕΪΚΑΤΗ (SEJKATI) ΑΛΕΞΗΣ (ALEKS) ον. πατρός 
ΖΕΚΟ (ΖΕΚΟ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α387727, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-05-1965 και κατοικεί στο Δήμο 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ.

5. Με την Φ.46512/2018/0018854/20-11-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
20-03-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΡΙΖΟΣ (RIZO) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (PANAJOT) 
ον. πατρός ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ (KOSTANDIN), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α355657, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-08-1984 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ.

6. Με την Φ.46857/2018/0013828/20-11-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
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που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
23-04-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΖΙΩΓΓΑΣ (ZHONGA) ΑΓΓΕΛΟΣ (ANGJELLOS) ον. 
πατρός ΝΙΚΟΣ (ΝΙΚΟ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α366910, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-11-1999 και κατοικεί 
στο Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.22416/2017/0013138/26-11-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
23-05-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΣΠΥΡΟΣ (επώνυμο) ΤΟΛΑ (πατρώνυμο) 
ΛΙΝΑΡΔ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-07-1999 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την 
αριθ. 8900/17/12-06-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

2. Με την Φ.22792/2017/0013632/26-11-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
29-06-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΙΛ (επώνυμο) ΚΟΥΜΑΡ (πατρώ-
νυμο) ΒΙΤΖΑΙ, που γεννήθηκε στην ΙΝΔΙΑ την 01-07-2001, 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την 
αριθ. 3367/20/09-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

3. Με την Φ.23152/2017/0017126/26-11-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 

17-08-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΕΛΑ (επώνυμο) ΧΑΜΖΟ (πα-
τρώνυμο) ΚΑΜΠΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
31-12-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξε-
ων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελ-
ληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα 
με την αριθ. 855/21/18-01-2018 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.22264/2018/0022352/26-11-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής, 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 
09-05-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΥΜΠΕΡΙ (όνομα) 
ΙΡΙΣΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 19-08-1998 και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. 345/43/27-01-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ.22418/2018/0022363/26-11-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
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 23-05-
2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΜΑΝΑΪ (όνομα) ΕΙΡΗΝΗ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-03-1994 και κατοικεί στο 
Δήμο ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2009 σύμφωνα με την αριθ. 2880/45/03-03-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ.22420/2018/0022366/26-11-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
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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 23-05-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΝΑΪ (όνομα) ΜΙΧΑΗΛ 
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
04-04-1990, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 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 30-06-2008 σύμφωνα με την 
αριθ. 3210/43/09-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

4. Με την Φ.22469/2018/0022372/26-11-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
30-05-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΙΠΙ (όνομα) ΛΙΝΑ (πατρώνυμο) 
ΘΑΝΑΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-02-1997, 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 
σύμφωνα με την αριθ. 3890/2/16-03-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την Φ.22473/2018/0022375/26-11-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
30-05-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΤΙ (όνομα) ΦΡΙΕΛΑ (πατρώνυμο) 
ΦΕΡΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-02-1996, 
και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 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 αριθ. 3367/25/13-03-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

6. Με την Φ.22474/2018/0022378/26-11-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
30-05-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΤΖΙΑΪ (όνο-
μα) ΕΝΕΪΝΤΑ (πατρώνυμο) ΧΑΡΡΟΥΝ, που γεννήθηκε 

στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-07-1998 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΧΑΡΝΩΝ, 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 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθ. 3890/25/21-03-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.3592/2018/0004351/14-11-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 07-02-2017 δήλωση 
- αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΤΣΑΒΟΝΙ (όνομα) ΣΑΜΠΕΝΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΕΛΕΖ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-02-1996, και κατοικεί 
στο Δήμο ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ, 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 τά-
ξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. 
Φ.20.4/358/23-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την Φ.3696/2018/0000733/14-11-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις 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 10-03-2017 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΟΛ-
ΛΑΡΙ (όνομα) ΔΙΟΝΥΣ (πατρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-06-1988 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΡΥΣΤΟΥ, 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 Ελλά-
δα την 30-06-2009 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/1628/
03-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε-
ρεάς Ελλάδας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονομα-
τεπωνύμου του από ΔΙΟΝΥΣ ΜΠΑΡΔΟΛΛΑΡΙ σε ΔΙΟΝΥ-
ΣΙΟΣ ΜΠΑΡΔΟΛΛΑΡΙ.
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3. Με την Φ.4255/2018/0004433/14-11-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, 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 12-02-2018 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΥΛΙΚΙΩΤΗ 
(όνομα) ΑΛΕΞΙΑ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-02-1997 και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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. 11941/02-12-2015 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.5273/2018/0003497/21-11-2018 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. 
5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
05-07-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΥΡΑΪ (όνομα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ 
(πατρώνυμο) ΚΑΝΤΡΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
06-01-1996 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την 
αριθ. 6492/25-06-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Πελοποννήσου.

2. Με την Φ.5401/2018/0003606/21-11-2018 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. 
5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
19-10-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΖΜΠΙΟΥ (όνομα) ΦΑΜΠΙΟΛΑ 
(πατρώνυμο) ΝΤΑΛΙΠ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 09-01-1994 και κατοικεί στο Δήμο ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - 
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 

ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της 
ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. 10648/ 
15-10-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πε-
λοποννήσου.

3. Με την Φ.5411/2018/0003608/21-11-2018 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 24-10-2018 δήλωση -αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΜΠΑΚΟΥ (όνομα) ΓΚΛΕΝΤΙΣ (πατρώνυμο) 
ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-07-1998, και 
κατοικεί στο Δήμο ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. 10764/ 
17-10-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πε-
λοποννήσου.

4. Με την Φ.5418/2018/0003744/21-11-2018 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 26-10-2018 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλή-
ρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώ-
νυμο) ΝΤΙΣΑ (όνομα) ΣΤΕΛΙΝΑ (πατρώνυμο) ΧΑΣΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-09-1999 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2017 σύμφωνα με την αριθ. 9700/25-09-2018 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

  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.5381/2018/0003596/21-11-2018 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 10-10-2018 δήλωση -αίτηση του 
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ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΕΡΓΚΙΟΝΙ 
(όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕΛ (πατρώνυμο) ΖΕΦ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-10-1998 και κατοικεί στο Δήμο 
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους 
της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την αριθ. 9436/ 
20-09-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πε-
λοποννήσου.

2. Με την Φ.5391/2018/0003600/21-11-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 15-10-2018 δήλωση -αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΗ 
(όνομα) ΜΑΡΕΝΓΚΛΕΝ (πατρώνυμο) ΜΕΤΖΙΤ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-06-1999, και κατοικεί στο 
Δήμο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους 
της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την αριθ. 10339/ 
08-10-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πε-
λοποννήσου.

3. Με την Φ.5425/2018/0003746/21-11-2018 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 29-10-2018 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΟΚΑ 
(όνομα) ΜΟΥΝΤΕ (πατρώνυμο) ΑΛΕΚΟ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-01-1997 και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΕΜΕΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθ. 10620/15-10-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

4. Με την Φ.5428/2018/0003748/21-11-2018 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 31-10-2018 δήλωση 
-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΕΓΕΛΛΙ (όνομα) ΡΕΝΤΑ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-01-2000, και κατοικεί στο 
Δήμο ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας 

της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2018 σύμφωνα με την αριθ. 10513/11-10-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

  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.1932/2018/0001497/21-11-2018 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. 
5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
05-02-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΚΟΥΜΙ (όνομα) ΝΤΕΝΙΣΑ 
(πατρώνυμο) ΣΟΤΙΡΑΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 24-05-1992 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.53.1/13838/08-01-2018 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και εγκρίθηκε ο εξελληνι-
σμός του ονοματεπωνύμου της από ΝΤΕΝΙΣΑ ΚΟΥΚΟΥΜΙ 
σε ΝΤΕΝΙΣΑ ΚΟΥΚΟΥΜΗ.

2. Με την Φ.1935/2018/0001587/21-11-2018 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 
07-02-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΝΕ (όνομα) ΑΝΑ (πατρώνυμο) 
ΓΙΩΡΓΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-05-1992, 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2007 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.1/962/25-01-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

3. Με την Φ.1938/2018/0001525/21-11-2018 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 09-02-2018 δήλωση -αί-
τηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΖΟΤΑΪ (όνομα) ΜΠΕΣΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-01-1998 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 παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.53.1/6985/18-01-2018 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

4. Με την Φ.1957/2018/0001528/21-11-2018 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 21-02-2018 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΜΠΕΪΝΤΟ (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (πατρώνυμο) 
ΣΑΡΕ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-05-1995 
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 τάξεων δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελ-
λάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.1/512/
22-01-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυ-
τικής Ελλάδας.

  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.5293/2018/0003726/21-11-2018 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 11-07-2018 δήλωση -αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΡΕΝΤΑΪ 
(όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝ (πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-03-1998 και κατοικεί στο Δήμο 
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, 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 τά-
ξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την αριθ. 

6889/03-07-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Πελοποννήσου.

2. Με την Φ.5346/2018/0003769/21-11-2018 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 19-09-2018 δήλωση -αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΝΑ-
ΧΟΡΙ (όνομα) ΦΙΟΡΑΛΜΠΑ (πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-03-1998 και κατοικεί 
στο Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας 
της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2018 σύμφωνα με την αριθ. 8709/11-09-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

3. Με την Φ.5352/2018/0003765/21-11-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 19-09-2018 δήλωση -αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΡΑ-
ΤΙ (όνομα) ΙΡΕΝΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-04-2000 και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΕΜΕΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 
σύμφωνα με την αριθ. 7781/17-08-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

4. Με την Φ.5382/2018/0003767/21-11-2018 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 10-10-2018 δήλωση -αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΡΕΝΤΑΪ (όνομα) 
ΤΖΕΚΣΟΝ (πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 20-05-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΞΥΛΟΚΑΣ-
ΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, 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 30-06-2018 σύμφωνα με την αριθ. 9773/28-09-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
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    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.5313/2018/0003716/21-11-2018 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 30-07-2018 δήλωση -αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΙΕΣΤΡΙ 
(όνομα) ΓΙΟΝΙΝΤΑ (πατρώνυμο) ΑΜΠΝΤΟΥΛΑ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-06-1999, και κατοικεί στο 
Δήμο ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας 
της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2018 σύμφωνα με την αριθ. 7021/05-07-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

2. Με την Φ.5321/2018/0003725/21-11-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 10-08-2018 δήλωση -
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΚΑΟΥΡ (όνομα) ΡΑΜΑΝΤΙΠ (πατρώνυμο) ΜΠΑΛΒΙΝΤΕΡ, 
που γεννήθηκε στην ΙΝΔΙΑ την 11-02-1998 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 εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την 
αριθ. 6463/22-06-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Πελοποννήσου.

3. Με την Φ.5364/2018/0003768/21-11-2018 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 26-09-2018 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΑΦΑΝΙ 
(όνομα) ΟΞΑΝΑ (πατρώνυμο) ΜΑΡΓΙΕΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-02-1999, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, 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 30-06-2017 σύμφωνα με την 
αριθ. 9327/17-09-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Πελοποννήσου.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ    
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