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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.213443/2018/0018532/05-12-2018 από-

Αρ. Φύλλου 5748

φαση 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 10/13-04-2018 πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα,
Πειραιώς και Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής γίνεται δεκτή η από 14-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΠΑΠΟΥΤΣΑΡΟΒΑ Όνομα ΣΤΕΛΛΑ Όν. πατρός ΧΡΗΣΤΟ, γεν. 10-06-1979 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.213399/2018/0018140/05-12-2018 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 10/13-04-2018 πρακτικό
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
γίνεται δεκτή η από 31-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΙΝΙ Όνομα ΑΟΥΡΕΛΑ Όν. πατρός ΝΤΟΥΕ,
γεν. 25-09-1993 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.213448/2018/0018554/03-12-2018 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 3/30-03-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 23-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΟΥΡΣΟΥΤΣΙ Όνομα ΡΟΝΤΙΚΑ - ΡΟΜΕΛΙΑ Όν.
πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ - ΛΕΟΝΟΡ - ΡΟΜΕΟ, γεν. 15-051989 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής
ιθαγένειας.
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2. Με την Φ.55329/2018/0025940/03-12-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του
ν.δ. 3370/1955 (258/Α΄), του άρθρου 69 παρ. 1 του
ν. 2910/2001 (91/Α΄), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217/
Α΄) και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49/Α΄)
γίνεται δεκτή η από 29-01-1997 αίτηση πολιτογράφησης
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΙΟΥΖΕΛ Όνομα ΤΑΧΙΡ Όν. πατρός
ΑΜΠΝΤΟΥΛΧΑΝΤΙ, γεν. 03-02-1964 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(3)

Τεύχος Β’ 5748/20.12.2018

Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 9/28-03-2018 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και
Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται
δεκτή η από 13-02-2014 αίτηση πολιτογράφησης του
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΠΑΓΙΑ Όνομα ΕΝΤΜΟΝΤ Όν. πατρός ΠΕΤΡΙΤ,
γεν. 18-02-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.214287/2018/0024055/29-11-2018 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 41/18-09-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 16-12-2014 αίτηση
πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΙΜΠΡΑΧΙΜΙ Όνομα ΙΛΙΡ Όν. πατρός ΛΟΥΤΦΙ,
γεν. 08-04-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.213503/2018/0018787/29-11-2018 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 8/21-03-2018 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και
Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται
δεκτή η από 13-02-2014 αίτηση πολιτογράφησης του
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΣΕΡΡΙ Όνομα ΓΙΑΝΝΗ Όν. πατρός ΝΙΚΟ,
γεν. 21-02-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.213625/2018/0019403/29-11-2018 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 10/28-06-2018 πρακτικό
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας -Στερεάς
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 17-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΥΡΑ Όνομα ΓΚΕΖΙΜ Όν. πατρός ΝΕΪΜ, γεν.
28-02-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.213713/2018/0019748/29-11-2018 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 7/14-03-2018 πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα,
Πειραιώς και Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής γίνεται δεκτή η από 30-01-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΙΡΑΣΙ Όνομα ΑΛΝΤΟ Όν. πατρός ΡΕΣΙΤ,
γεν. 01-05-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.213716/2018/0019751/29-11-2018 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/

Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.197064/2018/0025618/05-12-2018 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 αριθ. 2135/29-08-2018 πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με το οποίο έγιναν δεκτές
ομόφωνα οι από 18-06-2015 αντιρρήσεις που υπέβαλλε
ο αιτών κατά του 5/26-02-2015 πρακτικού της Επιτροπής
Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 23-01-2013 αίτηση
πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΛΑΝΑ Όνομα ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ Όν. πατρός ΡΕΤΖΕΠ, γεν. 27-10-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.213480/2018/0026885/05-12-2018 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 9/28-03-2018 πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων
της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 13-02-2014 αίτηση
πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΤΑΛΙΠΙ Όνομα ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ Όν. πατρός ΦΙΛΙΠ, γεν. 05-07-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.213934/2018/0026404/05-12-2018 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 13/03-05-2018 πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα,
Πειραιώς και Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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Αττικής γίνεται δεκτή η από 20-02-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΟΥΤΣΑ Όνομα ΝΤΙΑΜΑΝΤ Όν. πατρός ΣΑΧΙΝ, γεν. 15-06-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
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Επώνυμο ΧΕΚΑΛΙ Όνομα ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ Όν. πατρός ΜΠΑΪΡΑΜ, γεν. 23-12-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ο Υπουργός
Ι

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

(6)

Ι

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
(5)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.211977/2018/0025527/29-11-2018 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 16/2017/04-10-2017
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης
γίνεται δεκτή η από 04-10-2011 αίτηση πολιτογράφησης
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΣΟΜΠΑΝΙΑΝ Όνομα ΛΟΥΣΙΝΕ Όν. πατρός
ΠΟΓΟΣ, γεν. 12-04-1973 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.136107/2018/0023661/29-11-2018 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 27/21-06-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής γίνεται δεκτή η από 22-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΖΙΤΖΑ Όνομα ΑΪΝΤΑ Όν. πατρός ΡΙΖΑ, γεν.
25-02-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.73059/2018/0026759/29-11-2018 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 60 και 61 του ν. 2910/2001 (91/
Α΄), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που
κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217/Α΄) καθώς και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49/Α΄) και μετά το αριθ.
27/21-9-2004 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης
του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από 25-06-2003 αίτηση
πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΟΥΓΙΑ Όνομα ΑΝΤΡΙΑΝΑ Όν. πατρός
ΜΥΡΤΕΖΑ, γεν. 13-04-1962 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.104424/2018/0025859/29-11-2018 απόφαση 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 και μετά το αριθ. 12/03-07-2018 πρακτικό
της Α΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 08-02-2005 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

1. Με την Φ.213146/2018/0026897/05-12-2018 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 6/08-03-2018 πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα,
Πειραιώς και Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής γίνεται δεκτή η από 30-01-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΙΟΥΡΝΤΕΝΤΙ Όνομα ΕΡΙΟΝ Όν. πατρός
ΦΛΑΜΟΥΡ, γεν. 13-06-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.214574/2018/0025686/03-12-2018 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 4/2018/08-03-2018
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης
γίνεται δεκτή η από 27-12-2011 αίτηση πολιτογράφησης
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΣΕΚΗ Όνομα ΠΑΥΛΟ Όν. πατρός ΣΤΑΥΡΟ,
γεν. 20-11-1952 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.214575/2018/0025687/03-12-2018 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 4/2018/08-03-2018
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης
γίνεται δεκτή η από 27-12-2011 αίτηση πολιτογράφησης
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΣΕΚΗ Όνομα ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Όν. πατρός ΠΑΥΛΟ, γεν. 08-10-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(7)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.3146/2018/0002997/05-12-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
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νίας - 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 30-03-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ
(επώνυμο) ΛΑΛΑ (πατρώνυμο) ΡΟΛΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-05-2009 και κατοικεί στο Δήμο
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 18-02-2004 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΛΑ (LALA) (κύριο όνομα) ΡΟΛΑΝΤ (ROLAND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ (KARAJ) (κύριο όνομα) ΜΙΡΕΛΑ (MΙRELA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Τεύχος Β’ 5748/20.12.2018

έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012
σύμφωνα με την αριθ. 28511/05-12-2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Με την Φ.4835/2018/0003597/05-12-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, 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
12-03-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΙΡΑ (όνομα) ΕΛΝΤΙ (πατρώνυμο)
ΕΛΜΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-10-1997,
και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, 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 εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2017 σύμφωνα με την αριθ. 681/17-01-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.4455/2018/0003809/05-12-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 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 20-07-2017 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΟΥΖΑΝΙ
(όνομα) ΝΤΟΝΙΚΑ (πατρώνυμο) ΙΣΜΑΗΛ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-06-1993, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, 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. 7422/07-12-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Με την Φ.4797/2018/0003243/05-12-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, 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
27-02-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της
ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΟΚΕ (όνομα) ΤΖΟΪΣΑ
(πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
21-12-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
1. Με την Φ.38973/2018/0005890/06-12-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του
ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται δεκτό το από
20-12-2017 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία
(επώνυμο) ΠΑΪΛΑ (όνομα) ΑΚΟ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑΣ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ στις 08-09-2017, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.
2. Με την Φ.39475/2018/0006036/06-12-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004,
(ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται δεκτό το από 21-11-2018 αίτημα
του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΠΑΪΛΑ
(όνομα) ΓΕΩΡΓΙΑ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑΣ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ στις 08-10-2010, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο
2 του ν. 3284/2004.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ
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(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την Φ.39444/2018/0005775/06-12-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του
ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται δεκτό το από 24-10-2018
αίτημα του (επώνυμο) ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ (όνομα) ΑΛΕΞΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που
γεννήθηκε στο ΗΝ. ΒΑΣ. Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ στις 09-11-1981,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική
βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ. α΄ του ν.δ. 3370/1955.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ
Ι

(11)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την Φ.39317/2018/0005856/06-12-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004,
(ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται δεκτό το από 08-08-2018 αίτημα
του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΡΗ (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ στις 29-11-2007, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ
Ι

(12)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.39404/2018/0006249/06-12-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, 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
17-10-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΕΝΕΡΙΚ (επώνυμο) ΚΑΝΟΥΣΗ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΝΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ στις
16-02-2012 και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι ενεγρά-
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φη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο
πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 06-09-2001
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΝΟΥΣΗ (KANUSHI) (κύριο όνομα) ΝΤΑΣΝΟΡ (DASHNOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΝΟΥΣΗ (KANUSHI) (κύριο όνομα) ΑΪΝΤΑ (AIDA).
2. Με την Φ.39449/2018/0005800/06-12-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, 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
12-11-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΛΑΟΥΡΑ (επώνυμο) ΠΕΛΟ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ στις
05-09-2007 και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, 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 03-09-2001
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΛΟ (PELO) (κύριο όνομα)
ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ (ADRIATIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΛΟ (PELO) (κύριο όνομα) ΜΑΡΚΕΛΓΙΑΝΑ (MARKELJANA).
2. Με την Φ.39450/2018/0005801/06-12-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, 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
12-11-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με
στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟΣ (επώνυμο) ΠΕΛΟ (πατρώνυμο)
ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ στις 23-03-2010
και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, 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 03-09-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΛΟ (PELO) (κύριο όνομα)
ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ (ADRIATIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΛΟ (PELO) (κύριο όνομα) ΜΑΡΚΕΛΓΙΑΝΑ (MARKELJANA).
3. Με την Φ.39462/2018/0005903/06-12-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, 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
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14-11-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞ (επώνυμο) ΙΛΙΑΖΙ (πατρώνυμο)
ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ στις 26-05-2012,
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α'
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 22-08-2001 και κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΛΙΑΖΙ (ILIAZI) (κύριο όνομα) ΒΑΣΙΛ (VASIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΙΛΙΑΖΙ (ILIAZI) (κύριο όνομα) ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
Ι

(13)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
Με την Φ.39337/2018/0004685/23-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 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
19-09-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑΜ (επώνυμο) ΜΠΟΥΤΛΙΑΣΒΙΛΙ
(πατρώνυμο) ΓΚΙΟΡΓΚΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 10-01-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από
29-11-2005 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΤΛΙΑΣΒΙΛΙ (BUTLIASHVILI)
(κύριο όνομα) ΓΚΙΟΡΓΚΙ (GIORGI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΧΤΑΤΖΕ (BAKHTADZE) (κύριο
όνομα) ΤΑΜΑΡ (TAMAR).
2. Με την Φ.39338/2018/0004718/23-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, 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
21-09-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΝΙΑΝΑ (επώνυμο) ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΜΙ (πατρώνυμο) ΓΚΡΑΜΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-01-2012 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
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ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από
23-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΜΙ (KACABUMI) (κύριο όνομα) ΓΚΡΑΜΟΣ (GRAMOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΜΙ (KACABUMI) (κύριο όνομα) ΑΪΝΤΑ (AIDA).
3. Με την Φ.39345/2018/0004783/23-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, 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) MATEO (επώνυμο) ΤΣΙΜΑ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
20-07-2012 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, 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
26-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΙΜΑ (CIMA) (κύριο όνομα)
ΝΤΡΙΤΣΙΜ (NDRICIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΙΜΑ (CIMA) (κύριο όνομα) ΦΛΟΡΙΕ (FLORIE).
4. Με την Φ.39355/2018/0004872/23-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, 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
28-09-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με
στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΟΝΙΣ (επώνυμο) MATA (πατρώνυμο) ΦΑΝΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-02-2012
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α'
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 02-08-2001 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) MATA (MATA) (κύριο όνομα) ΦΑΝΙ
(FANI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) MATA (MATA) (κύριο όνομα) ΕΝΚΕΛΕΪΝΤΑ (ENKELEJDA).
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.
Με την Φ.39336/2018/0004683/26-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 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 19-09-2018 δήλωση -αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο)
ΝΤΟΥΣΚΟΥ (πατρώνυμο) ΑΛΕΚΟ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-01-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, 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. Φ.53.1/9562/12-09-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
2. Με την Φ.39341/2018/0004764/26-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 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 21-09-2018 δήλωση -αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΗ
(επώνυμο) ΓΚΙΝΑΪ (πατρώνυμο) ΑΟΥΡΕΛ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-10-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, 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. Φ.53.1/8877/12-09-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
3. Με την Φ.39347/2018/0004787/26-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 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 24-09-2018 δήλωση -αίτηση
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΡΕΝΤΙΑΝ
(επώνυμο) ΛΙΤΣΙ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΑΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-03-2003 και κατοικεί στο Δήμο
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, 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. Φ.53.1/9751/14-09-2018
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
4. Με την Φ.39349/2018/0004839/26-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 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 26-09-2018 δήλωση -αίτηση
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ
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(επώνυμο) ΚΟΝΟΜΙ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-02-2001 και κατοικεί στο Δήμο
ΠΑΤΡΕΩΝ, 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. Φ.53.1/6984/18-09-2018
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
5. Με την Φ.39359/2018/0004881/26-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 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 28-09-2018 δήλωση -αίτηση
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΟΡΓΚΕΣΤ
(επώνυμο) ΣΚΟΖΑ (πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-04-2003 και κατοικεί στο Δήμο
ΠΑΤΡΕΩΝ, 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. Φ.53.1/10362/
18-09-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
6. Με την Φ.39353/2018/0004870/26-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 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 28-09-2018 δήλωση -αίτηση
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΓΛΕΝ
(επώνυμο) ΡΑΪΤΑ (πατρώνυμο) ΜΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-03-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, 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. Φ.53.1/10553/24-09-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
Ι

(15)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά
δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.
Με την Φ.39458/2018/0006194/06-12-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμ-
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φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 272 του ν. 4555/2018
με τις οποίες τροποποιήθηκε το εδαφ. α’ 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
14-11-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΝΟΜΗ (όνομα) ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
στις 09-02-1995 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, 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 30-06-2013 σύμφωνα με την
αριθ. Φ.53.4/11817/08-12-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
Ι

(16)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.39418/2018/0006072/06-12-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, 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
26-10-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΑΒΝΤΙΟΥ
(πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
στις 07-01-2009 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, για
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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
02-07-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΒΝΤΙΟΥ (AVDIU) (κύριο όνομα)
ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΒΝΤΙΟΥ (AVDIU) (κύριο όνομα)
ΛΑΟΥΡΕΤΑ (LAURETA).
2. Με την Φ.39431/2018/0006045/06-12-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, 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) ΛΟΡΕΝΑ (επώνυμο) ΤΖΙΚΑ (πατρώνυμο)
ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ στις 09-11-2012
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας
της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 10-07-2001 και ο
πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΙΚΑ (ΧΗΙΚΑ) (κύριο όνομα)
ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΙΚΑ (ΧΗΙΚΑ) (κύριο όνομα)
ΑΝΙΕΖΑ (ANJEZA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
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