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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.210328/2018/0023928/27-11-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά το 33/07-07-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή
η από 16-12-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΛΙΚΑ Όνομα ΟΡΝΕΛΑ Όν. πατρός ΦΑΤΜΙΡ,
γεν. 24-11-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.211793/2018/0024616/27-11-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α’),
όπως ισχύουν και μετά το 4/08-02-2018 πρακτικό της
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Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ. Αττικής
γίνεται δεκτή η από 29-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΤΕΛΙΓΙΑ Όνομα ΕΝΚΕΛΕΙΝΤΑ Όν. πατρός
ΑΜΠΑΖ, γεν. 26-07-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.211964/2018/0024611/27-11-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α’),
όπως ισχύουν και μετά το 3/01-02-2018 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ. Αττικής
γίνεται δεκτή η από 29-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΟΡΕ Όνομα ΑΡΤΑΝ Όν. πατρός ΤΕΜΕ, γεν.
18-07-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.208526/2018/0023929/27-11-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά το 2/14-02-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
18-12-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΙΡΟΣΚΑ Όνομα ΣΙΛΒΙΑ Όν. πατρός
ΝΤΟΥΜΙΤΡΟΥ, γεν. 20-06-1966 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.1282/2018/0001190/05-12-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, 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΄), γίνε-
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ται αποδεκτή η από 19-06-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΝΤΕΡ (επώνυμο) ΤΟΥΣΑ (πατρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-09-2011, και κατοικεί στο Δήμο
ΒΕΡΟΙΑΣ, 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 01-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΥΣΑ (TUSHA) (κύριο όνομα)
ΡΟΜΠΕΡΤ (ROBERT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΥΣΑ (TUSHA) (κύριο όνομα)
ΝΤΟΥΡΑΤΑ (DHURATA).
2. Με την Φ.1284/2018/0002401/05-12-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 19-06-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΙΓΚΛΙΑΝ
(επώνυμο) ΤΟΥΣΑ (πατρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-02-2010, και κατοικεί στο Δήμο
ΒΕΡΟΙΑΣ, 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 01-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΥΣΑ (TUSHA) (κύριο όνομα)
ΡΟΜΠΕΡΤ (ROBERT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΥΣΑ (TUSHA) (κύριο όνομα)
ΝΤΟΥΡΑΤΑ (DHURATA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.2820/2018/0002262/21-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης, 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
06-11-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΛΜΠΙ (επώνυμο) ΝΤΕΜΙΡΙ
(πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
20-06-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΝΑΟΥΣΑΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελ-
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ληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα
με την αριθ. 23386/16-10-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Με την Φ.2821/2018/0002263/21-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης, 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
06-11-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΙ (επώνυμο) ΝΤΕΜΙΡΙ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-06-2001,
και κατοικεί στο Δήμο ΝΑΟΥΣΑΣ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την
αριθ. 23383/16-10-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.2824/2018/0002273/21-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 07-11-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝ
(επώνυμο) ΓΙΟΛΛΑ (πατρώνυμο) ΣΠΕΝΤΙ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-04-2011, και κατοικεί στο Δήμο
ΝΑΟΥΣΑΣ, 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 23-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΟΛΛΑ (JOLLA) (κύριο όνομα)
ΣΠΕΝΤΙ (SHPENDI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΟΛΛΑ (JOLLA) (κύριο όνομα)
ΝΑΦΙΓΕ (NAFIJE).
2. Με την Φ.2826/2018/0002275/21-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 07-11-2018 δήλωση - αίτηση των γο-
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νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΙΤΖΙ (επώνυμο) ΤΖΙΕΡΤΖΙ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΙΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-01-2008, και κατοικεί στο Δήμο
ΝΑΟΥΣΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 30-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΙΕΡΤΖΙ (GJERGJI) (κύριο όνομα)
ΝΙΚΟΛΙΝ (NIKOLIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΙΕΡΤΖΙ (GJERGJI) (κύριο όνομα)
ΑΜΑΡΙΛΝΤΑ (AMARILDA).
3. Με την Φ.2827/2018/0002276/21-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 07-11-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΖΑ (επώνυμο) ΤΖΙΕΡΤΖΙ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΙΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-06-2012, και κατοικεί στο Δήμο
ΝΑΟΥΣΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 30-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΙΕΡΤΖΙ (GJERGJI) (κύριο όνομα)
ΝΙΚΟΛΙΝ (NIKOLIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΙΕΡΤΖΙ (GJERGJI) (κύριο όνομα)
ΑΜΑΡΙΛΝΤΑ (AMARILDA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.2794/2018/0002089/20-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης, 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
18-10-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ (επώνυμο) ΓΚΙΜΙ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
11-08-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΝΑΟΥΣΑΣ, 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
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με την αριθ. 20033/14-09-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Με την Φ.2795/2018/0002094/20-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης, 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
18-10-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο) ΜΠΟΥΝΤΑΝΙ
(πατρώνυμο) ΦΛΕΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 16-08-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΒΕΡΟΙΑΣ, 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. 18968/10-09-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.2780/2018/0002241/21-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 08-10-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΙΩ (επώνυμο)
ΑΓΚΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΟΛΣΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-12-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΒΕΡΟΙΑΣ,
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
12-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΓΚΟΛΛΙ (AGOLLI) (κύριο όνομα)
ΟΛΣΙ (OLSI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΓΚΟΛΛΙ (AGOLLI) (κύριο όνομα)
ΕΝΙΣΙΝΤΑ (ENISIDA).
2. Με την Φ.2793/2018/0002242/21-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης, 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 17-10-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΟΡΙΝΑ
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(επώνυμο) ΤΕΛΑ (πατρώνυμο) ΦΡΕΝΤΙ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-12-2012, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, 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 26-03-2003 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΕΛΑ (TELA) (κύριο όνομα)
ΦΡΕΝΤΙ (FREDI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΕΛΑ (TELA) (κύριο όνομα)
ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ (KLODIANA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.4861/2018/0003803/28-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 03-11-2017 δήλωση - αίτηση του
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
(επώνυμο) ΚΟΥΚΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-02-2000, και κατοικεί στο Δήμο
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, 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 30-06-2015 σύμφωνα με την
αριθ. 9990/20-10-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
2. Με την Φ.5057/2018/0003808/28-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται
αποδεκτή η από 05-03-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΝΤΕΜΟ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-04-2000, και κατοικεί στο Δήμο
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015
σύμφωνα με την αριθ. 1415/09-02-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
3. Με την Φ.5275/2018/0003753/28-11-2018 απόφαση
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του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 06-07-2018 δήλωση - αίτηση της
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
(επώνυμο) ΣΕΛΙ (πατρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΩΤ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-01-2001, και κατοικεί στο Δήμο
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016
σύμφωνα με την αριθ. 5308/24-05-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
4. Με την Φ.5438/2018/0003794/28-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται
αποδεκτή η από 07-11-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΡΕΤΕΟ (επώνυμο)
ΜΠΟΥΖΙ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-07-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016
σύμφωνα με την αριθ. 10440/10-10-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
5. Με την Φ.5439/2018/0003800/28-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 07-11-2018 δήλωση - αίτηση του
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ
(επώνυμο) ΣΟΥΛΑ (πατρώνυμο) ΟΥΖΡΙ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-01-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΜΕΑΣ, 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. 10861/22-10-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
6. Με την Φ.5440/2018/0003801/28-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται
αποδεκτή η από 07-11-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞ (επώνυμο)
ΣΑΛΛΑΤΑ (πατρώνυμο) ΡΟΛΑΝΤ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 22-07-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση
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εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017
σύμφωνα με την αριθ. 340/15-01-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
7. Με την Φ.5444/2018/0003809/28-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 07-11-2018 δήλωση - αίτηση του
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΡΑΛΝΤ
(επώνυμο) ΤΣΙΚΟ (πατρώνυμο) ΓΚΕΡΓΚΙ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-11-2003, και κατοικεί στο Δήμο
ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την αριθ. 11015/
24-10-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
8. Με την Φ.5445/2018/0003830/28-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 09-11-2018 δήλωση - αίτηση του
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΤΕΦΙΚ (επώνυμο) ΣΚΕΡΜΟ (πατρώνυμο) ΓΙΟΡΓΟ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 01-06-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016
σύμφωνα με την αριθ. 9790/01-10-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
9. Με την Φ.5435/2018/0003755/28-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται
αποδεκτή η από 05-11-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΥΑΝΑ (επώνυμο)
ΛΟΤΣΙ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-02-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016
σύμφωνα με την αριθ. 11144/29-10-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
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(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.5432/2018/0003734/28-11-2018 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 02-11-2018 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΑΛΕΞΗ (επώνυμο) ΣΑΝΤΖΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-01-2012, και κατοικεί
στο Δήμο ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω
του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από
25-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΝΤΖΑΚΟΥ (SANXHAKU) (κύριο
όνομα) ΙΛΙΡ (ILIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΕΓΚΟΥ (BREGU) (κύριο όνομα) ΕΝΚΕΛΕΪΝΤΑ (ENKELEIDA).
2. Με την Φ.5443/2018/0003807/28-11-2018 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 07-11-2018 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΑΝΤΟΝΙΟ (επώνυμο) ΣΑΛΛΑΤΑ (πατρώνυμο) ΡΟΛΑΝΤ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-02-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 22-11-2002 και ο πατέρας του
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΛΑΤΑ (SALLATA) (κύριο όνομα) ΡΟΛΑΝΤ (ROLAND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΛΑΤΑ (SALLATA) (κύριο όνομα) ΕΛΙΟΝΑ (ELIONA).
3. Με την Φ.5446/2018/0003833/28-11-2018 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 09-11-2018 δήλωση- αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΤΖΕΪΝΤΑ (επώνυμο) ΡΑΣΑ (πατρώνυμο) ΤΖΕΖΜΗ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-09-2012, και κατοικεί
στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελλη-
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νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 06-07-2001 και ο πατέρας της
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΣΑ (RRASA) (κύριο όνομα)
ΤΖΕΖΜΗ (XHEZMI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΣΑ (RRASA) (κύριο όνομα) ΕΛΟΝΑ (ELONA).
4. Με την Φ.5447/2018/0003838/28-11-2018 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 09-11-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΝΑ
(επώνυμο) ΦΕΡΡΟ (πατρώνυμο) ΑΚΙΦ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-12-2012, και κατοικεί στο Δήμο
ΝΕΜΕΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 19-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΕΡΡΟ (FERRO) (κύριο όνομα)
ΑΚΙΦ (AQIF).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΕΡΡΟ (FERRO) (κύριο όνομα)
ΜΑΝΟΥΕΛΑ (MANUELA).
5. Με την Φ.5449/2018/0003848/28-11-2018 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 12-11-2018 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΤΖΑΪΣΜΗΝ (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (πατρώνυμο) ΜΑΝΠΡΕΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-04-2012, 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, ο πατέρας της
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 28-05-2003 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) (κύριο όνομα)
ΜΑΝΠΡΕΕΤ (MANPREET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα)
ΑΜΑΝΤΕΕΠ (AMANDEEP).
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6. Με την Φ.5448/2018/0003845/28-11-2018 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 12-11-2018 δήλωση- αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΕΒΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΧΑΣΑΝΑΪ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΣ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-03-2012, και κατοικεί
στο Δήμο ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω
του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από
01-07-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΣΑΝΑΪ (HASANAJ) (κύριο όνομα) ΝΙΚΟΣ (NIKOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΣΑΝΑΪ (HASANAJ) (κύριο όνομα) ΕΡΑΛΝΤΑ (ERALDA).
7. Με την Φ.5452/2018/0003887/28-11-2018 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 14-11-2018 δήλωση- αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (πατρώνυμο) ΜΕΝΤΟΡ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-08-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΜΕΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 20-07-2001 και ο πατέρας του
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (KURTI) (κύριο όνομα)
ΜΕΝΤΟΡ (MENTOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (KURTI) (κύριο όνομα)
ΦΑΤΜΙΡΕ (FATMIRE).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02056731712180008*

