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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1.-Με την Φ.23321/2017/0018562/05-12-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
19-09-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΕΙΡΗΝΗ (επώνυμο) ΑΛΛΝΤΕΡΒΙΣΙ 
(πατρώνυμο) ΜΠΑΣΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 

την 03-11-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΙΑΝΙΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
20-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΛΝΤΕΡΒΙΣΙ (ALLDERVISHI) (κύ-

ριο όνομα) ΜΠΑΣΚΙΜ (BASHKIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΛΝΤΕΡΒΙΣΙ (ALLDERVISHI) (κύ-

ριο όνομα) ΜΑΝΙΟΛΑ (MANJOLA).
2.-Με την Φ.23328/2017/0018637/05-12-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 21-09-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΠΑΠΑ 
(πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟΦΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 28-06-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
09-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΠΑ (PAPA) (κύριο όνομα) 

ΚΡΙΣΤΟΦΟΡ (KRISTOFOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΚΟ (CAKO) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΛΙΡΑ (EDLIRA).
3.-Με την Φ.23330/2017/0018640/05-12-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 21-09-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΚΕΛΟ (επώνυμο) ΠΑΠΑ 
(πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟΦΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 09-03-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
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ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
09-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΠΑ (PAPA) (κύριο όνομα) 

ΚΡΙΣΤΟΦΟΡ (KRISTOFOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΚΟ (CAKO) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΛΙΡΑ (EDLIRA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

I

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1.-Με την Φ.8309/2018/0015591/05-12-2018 απόφαση 
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. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 27-10-2016 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΟΣΜΑΝ (όνομα) ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ 
(πατρώνυμο) ΣΕΛΑΜΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
12-10-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΝΤΕΛΗΣ, 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 30-06-2014 σύμφωνα με την 
αριθμ. 13930/48/26-09-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

2.-Με την Φ.20244/2018/0022870/03-12-2018 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. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 22-11-2016 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΥΛΓΚΑΚ (όνομα) ΛΙΛΙΑ 
(πατρώνυμο) ΙΓΚΟΡ, που γεννήθηκε στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ την 
03-05-1992, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, 
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 παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με 
την αριθμ. 1060/26/02-02-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

3.-Με την Φ.4891/2017/0023360/03-12-2018 απόφαση 
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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
10-11-2016 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΦΤΟΥΟΓΛΟΥ (όνομα) ΣΕΡΚΑ-
ΝΤΖΑΝ (πατρώνυμο) ΧΟΥΣΕΪΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 27-12-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡΑΘΩ-
ΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμ-
φωνα με την αριθμ. 5525/13/28-6-2016/28-06-2016 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

I

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1.-Με την Φ.22167/2018/0023672/10-12-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
02-05-2017 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΣΑΜΠΕΛ-
ΛΙΟΥ (όνομα) ΜΑΡΙΝΟΣ (πατρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-12-1997, και κατοικεί 
στο Δήμο ΔΙΟΝΥΣΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την 
αριθμ. 5240/1/30-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

2.-Με την Φ.22210/2018/0023715/10-12-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
04-05-2017 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΤΚΟ (όνο-
μα) ΧΥΓΚΕΡΤ (πατρώνυμο) ΜΠΙΛΜΠΙΛ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-08-1998, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθμ. 820/48/
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01-02-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1.-Με την Φ.20669/2018/0023718/07-12-2018 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 20-12-2016 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΡΡΑ (όνομα) ΜΑΡΙΑ 
(πατρώνυμο) ΔΙΟΝΥΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
23-02-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, 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 30-06-2009 
σύμφωνα με την αριθμ. 18180/45/29-11-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2.-Με την Φ.23379/2018/0023724/07-12-2018 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. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 26-09-2017 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΑΤΣΟΛΛΑΡΗ (όνομα) ΑΝΤΙ 
(πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
11-04-1987, και κατοικεί στο Δήμο ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥ-
ΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2007 
σύμφωνα με την αριθμ. 17960/29/24-11-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3.-Με την Φ.11379/2018/0023682/07-12-2018 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. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
26-09-2017 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΠΕΠΑ (όνομα) ΡΕΝΑΤΟ (πατρώνυμο) 
ΚΙΑΝΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-07-1994, 
και κατοικεί στο Δήμο ΩΡΩΠΟΥ, 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 ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με 
την αριθμ. 10300/17/06-07-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

I

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1.-Με την Φ.38080/2018/0024131/30-11-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 20-04-2016 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΒΑΣΙΛΗ (επώνυμο) ΖΑΚΟ (πα-
τρώνυμο) ΛΕΟΝΙΔΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
02-09-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
07-02-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΑΚΟ (ZAKO) (κύριο όνομα) ΛΕ-

ΟΝΙΔΑ (LEONIDHA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΑΚΟ (ZAKO) (κύριο όνομα) ΑΟΥ-

ΡΕΛΑ (AURELA).
2.-Με την Φ.38081/2018/0024238/30-11-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 20-04-2016 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΩΝΙΟ (επώνυμο) ΖΑΚΟ (πα-
τρώνυμο) ΛΕΟΝΙΔΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
09-07-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
07-02-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΑΚΟ (ZAKO) (κύριο όνομα) 

ΛΕΟΝΙΔΑ (LEONIDHA).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΑΚΟ (ZAKO) (κύριο όνομα) 
ΑΟΥΡΕΛΑ (AURELA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

I

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1.-Με την Φ.3915/2018/0004500/30-11-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδε-
κτή η από 12-07-2017 δήλωση-αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΛΛΑΪ (όνομα) 
ΕΝΚΕΛΕΪΝΤ (πατρώνυμο) ΜΠΕΧΑΡ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-08-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛ-
ΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/5420/07-07-2017 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

2.-Με την Φ.4259/2018/0004708/30-11-2018 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 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 13-02-2018 δήλωση-αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΡΕΚΑ 
(όνομα) ΕΛΟΝΑ (πατρώνυμο) ΠΑΒΛΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-10-1990, 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 εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την 
αριθμ. 11619/14-02-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

3.-Με την Φ.4343/2018/0004941/30-11-2018 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 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 26-03-2018 δήλωση-αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΟΥ-
ΣΙΤΙ (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ (πατρώνυμο) ΡΑΜΑΝΤΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-07-1990, 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/1637/
13-03-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε-
ρεάς Ελλάδας.

O Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

I

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1.-Με την Φ.3874/2018/0004767/04-12-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 22-06-2017 δήλωση-αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
(επώνυμο) ΖΕΝΕΛΙ (πατρώνυμο) ΝΤΙΜΙΤΕΡ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-03-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 22-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΝΕΛΙ (ZENELI) (κύριο όνομα) 

ΝΤΙΜΙΤΕΡ (DHIMITER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΝΕΛΙ (ZENELI) (κύριο όνομα) 

ΡΑΜΠΙΓΙΕ (RABIJE).
2.-Με την Φ.4282/2018/0005097/04-12-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 22-02-2018 δήλωση-αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΙΡΗΝΗ (επώ-
νυμο) ΠΡΕΝΓΚΑ (πατρώνυμο) ΜΑΡΤΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-12-2005, και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 18-07-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΡΕΝΓΚΑ (PRENGA) (κύριο όνο-

μα) ΜΑΡΤΙΝ (MARTIN).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΕΝΓΚΑ (PRENGA) (κύριο όνομα) 
ΝΤΟΡΙΝΑ (DORINA).

3.-Με την Φ.4283/2018/0000747/04-12-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας-Στερεάς Ελλάδας, 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 22-02-2018 δήλωση-
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (επώνυμο) ΠΡΕΝΓΚΑ (πατρώνυμο) 
ΜΑΡΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-12-2011, 
και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 18-07-2004 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΡΕΝΓΚΑ (PRENGA) (κύριο όνο-

μα) ΜΑΡΤΙΝ (MARTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΕΝΓΚΑ (PRENGA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΡΙΝΑ (DORINA).
4.-Με την Φ.4369/2018/0001742/04-12-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 12-04-2018 δήλωση-αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΟΤΣ (επώ-
νυμο) ΦΡΡΟΚΟΥ (πατρώνυμο) ΑΝΤΟΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-08-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 05-12-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΡΡΟΚΟΥ (FRROKU) (κύριο όνο-

μα) ΑΝΤΟΝ (ANTON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΡΡΟΚΟΥ (FRROKU) (κύριο όνο-

μα) ΜΠΑΡΔΕ (BARDHE).
5.-Με την Φ.4352/2018/0001529/04-12-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 02-04-2018 δήλωση-αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΤΟΡΙΤΑ 
(επώνυμο) ΜΟΛΛΑ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-03-2011, και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 23-11-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΛΛΑ (MOLLA) (κύριο όνομα) 

ΗΛΙΑ (ILIA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΕΝΑΪ (TENAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΝΙΛΑ (ANILA).

  O Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

(8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.-  Με την Φ.39472/2018/0006028/07-12-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
21-11-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΑΓΚΙΜ (επώνυμο) ΑΓΚΟ (πατρώνυμο) 
ΜΑΡΕΓΚΛΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ στις 11-07-2008 
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 01-08-2001 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΓΚΟ (AGO) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΕΓΚΛΕΝ (MAREGLEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΓΚΟ (AGO) (κύριο όνομα) ΣΙΛΒΑ 

(SILVA).
2.-Με την Φ.39473/2018/0006029/07-12-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν.  4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
21-11-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΙ (επώνυμο) ΑΓΚΟ (πατρώνυμο) ΜΑ-
ΡΕΓΚΛΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ στις 22-04-2012 
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 01-08-2001 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΓΚΟ (AGO) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΕΓΚΛΕΝ (MAREGLEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΓΚΟ (AGO) (κύριο όνομα) ΣΙΛΒΑ 

(SILVA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ70078 Τεύχος Β’ 5929/31.12.2018

(9)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1.-Με την Φ.8483/2018/0001348/28-11-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 
49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 31-07-2018 αίτηση πολι-
τογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΓΚΟΥΤΣΙ (GUCI) 
ΙΛΝΤΑ (ILDA) ον. πατρός ΓΚΡΑΜΟΣ (GRAMOS), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α461152, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
28-03-1994 και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΠΟΛΗΣ.

2.-Με την Φ.8527/2018/0001594/28-11-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) 
γίνεται αποδεκτή η από 04-10-2018 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΙΛΑ (BILA) 
ΜΠΛΕΝΤΑΡ (BLEDAR) ον. πατρός ΙΣΛΑΜ (ISLAM), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α206903, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
11-04-1982 και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΠΟΛΗΣ.

3.-Με την Φ.8447/2018/0000983/28-11-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 
49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 01-06-2018 αίτηση πολι-
τογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΩΣΤΑ (KOSTA) 
ΚΙΤΣΟ (KICO) ον. πατρός ΠΕΤΡΕΦ (PETREF), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α284378, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
17-04-1973 και κατοικεί στο Δήμο ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

I

(10)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.-   Με την Φ.3353/2018/0000779/07-12-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
29-10-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΑΡΣΕΝΑ-ΛΟΥΣΙΑΝΑ (επώνυμο) ΚIΤΣΑΪ 
(πατρώνυμο) ΗΡΑΚΛΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
22-02-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΥΚΑΔΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 

εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 08-11-2004 
και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚIΤΣΑΪ (KICAJ) (κύριο όνομα) 

ΗΡΑΚΛΗ (IRAKLI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚIΤΣΑΪ (KICAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΡΤΑ (ARTA).
2.- Με την Φ.3354/2018/0000798/07-12-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, 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 29-10-2018 δήλωση-αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΛΙΣΪΑΝΑ 
(επώνυμο) ΚIΤΣΑΪ (πατρώνυμο) ΗΡΑΚΛΗ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-11-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 08-11-2004 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚIΤΣΑΪ (KICAJ) (κύριο όνομα) 

ΗΡΑΚΛΗ (IRAKLI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚIΤΣΑΪ (KICAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΡΤΑ (ARTA).
3.- Με την Φ.3363/2018/0000872/07-12-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
27-11-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΜΙΚΑΕΛ (επώνυμο) ΤΣΟΥΠΑΛΛΑΡΙ 
(πατρώνυμο) ΓΚΟΥΤΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 12-05-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΥΚΑΔΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
06-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΠΑΛΛΑΡΙ (CUPALLARI) (κύ-

ριο όνομα) ΓΚΟΥΤΖΙΜ (GUXIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΠΑΛΛΑΡΙ (CUPALLARI) (κύ-

ριο όνομα) ΡΟΖΙΝΑ (ROZINA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
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(11)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.-   Με την Φ.39470/2018/0006024/12-12-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε 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 
21-11-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕΛ (επώνυμο) ΠΡΕΚΑ 
(πατρώνυμο) ΒΙΤΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ στις 
05-11-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο 
πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 24-07-2001 
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ 
ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΡΕΚΑ (PREKA) (κύριο όνομα) 

ΒΙΤΟΡ (VITOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΕΚΑ (PREKA) (κύριο όνομα) 

ΕΡΓΚΕΝΤΑ (ERGJENTA).
2.- Με την Φ.39480/2018/0006048/12-12-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
23-11-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ (επώνυμο) ΛΟΥΛΓΙΑ 
(πατρώνυμο) ΝΤΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
στις 26-11-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
12-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΟΥΛΓΙΑ (LULJA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΥΡΙΜ (DURIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΟΥΛΓΙΑ (LULJA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΡΙΤΑ (DRITA).
3.- Με την Φ.39482/2018/0006064/12-12-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε 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 
26-11-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΡΤΖΙΝΑ (επώνυμο) ΛΕΝΓΚΟΥ 
(πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
στις 30-08-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, 

για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
27-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΕΝΓΚΟΥ (LENGU) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΕΝΓΚΟΥ (LENGU) (κύριο όνομα) 

ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).
4.- Με την Φ.39483/2018/0006065/12-12-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε 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 
26-11-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΔΡΕΑΣ (επώνυμο) ΛΕΝΓΚΟΥ (πα-
τρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ στις 
28-08-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
27-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΕΝΓΚΟΥ (LENGU) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΕΝΓΚΟΥ (LENGU) (κύριο όνομα) 

ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).
5.- Με την Φ.39484/2018/0006066/12-12-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε 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-
11-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΛΕΝΓΚΟΥ (πα-
τρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ στις 
30-10-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
27-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΕΝΓΚΟΥ (LENGU) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΕΝΓΚΟΥ (LENGU) (κύριο όνομα) 

ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).
6.- Με την Φ.39486/2018/0006068/12-12-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 
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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 
26-11-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΕΜΙΛΙΑΝΑ (επώνυμο) ΣΚΡΕΛΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ στις 
11-11-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 17-01-2003 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑ-
ΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΚΡΕΛΑΪ (SHKRELAJ) (κύριο όνο-

μα) ΑΓΚΙΜ (AGIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΚΡΕΛΑΪ (SHKRELAJ) (κύριο όνο-

μα) ΛΑΟΥΡΕΤΑ (LAURETA).
7.- Με την Φ.39489/2018/0006106/12-12-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε 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 
28-11-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΙΟΠΗ (επώνυμο) ΤΣΟΚΟΥ (πα-
τρώνυμο) ΝΤΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ στις 
28-04-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
01-07-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΚΟΥ (COKU) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΝΤ (DOD).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΚΟΥ (COKU) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΝΙΚΑ (DONIKA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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