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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ. 107795/2018/0027387/14-12-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή 
η από 12-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-

λικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (επώνυμο) ΣΟΥΡ-
ΔΑ (πατρώνυμο) ΡΟΜΕΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 29-8-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 
23-9-2002 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΡΔΑ (SHURDHA) (κύριο όνο-

μα) ΡΟΜΕΟ (ROMEO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΡΔΑ (SHURDHA) (κύριο όνο-

μα) ΔΟΥΡΑΤΑ (DHURATA).
2. Με την Φ.107461/2018/0027116/14-12-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/
2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 23-11-2016 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΒΙΚΤΩΡΙΑ (επώνυμο) ΜΙΛΟ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝ-
ΝΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-9-2000, και 
κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2015 σύμφωνα με την 
αριθμ. 16350/41/1-11-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ.79423/2018/0027623/14-12-2018 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 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδε-
κτή η από 11-7-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΛΕΚΣΑΝΔΡΟΒΙΤΣ 
(όνομα) ΜΑΓΚΝΤΑΛΕΝΑ-ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ (πατρώνυμο) ΠΙΟΤΡ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 6-6-1991, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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-
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βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-6-2009 σύμφωνα με την αριθΜ. 6930/6/9-5-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ 

Ι

(2)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

 1.  Με την Φ.22128/2017/0018989/18-12-2018 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 27-4-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλι-
κης με στοιχεία (όνομα) ΕΒΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΣΑΛΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΛΕΩΝΙΔΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
20-6-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, 
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 
24-7-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΑΪ (SALAJ) (κύριο όνομα) 

ΛΕΩΝΙΔΑ (LEONIDHA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΑΪ (SALAJ) (κύριο όνομα) 

ΠΕΛΛΟΥΜΠΕΣ (PELLUMBESH).
2. Με την Φ.22131/2017/0018986/18-12-2018 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 
27-4-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΑΝ (επώνυμο) ΣΑΛΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΛΕΩΝΙΔΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
17-2-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, 
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 
24-7-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΑΪ (SALAJ) (κύριο όνομα) 

ΛΕΩΝΙΔΑ (LEONIDHA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΑΪ (SALAJ) (κύριο όνομα) 

ΠΕΛΛΟΥΜΠΕΣ (PELLUMBESH).

3. Με την Φ.22134/2017/0018988/18-12-2018 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 27-4-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞ (επώνυμο) ΣΑΛΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΛΕΩΝΙΔΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
20-6-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, 
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 
24-7-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΑΪ (SALAJ) (κύριο όνομα) 

ΛΕΩΝΙΔΑ (LEONIDHA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΑΪ (SALAJ) (κύριο όνομα) 

ΠΕΛΛΟΥΜΠΕΣ (PELLUMBESH).

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ 

Ι

(3)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.5897/2018/0001520/24-12-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
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 20-4-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΑΝΑ (επώνυμο) ΜΠΟΥΦΙ 
(πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
22-8-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟ-
ΛΗΣ, 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 
27-7-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ενώ ο έτερος γονέας είναι κάτοχος οριστικού 
τίτλου νόμιμης διαμονής.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΦΙ (BUFI) (κύριο όνομα) 

ΙΛΙΡ (ILIR).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΦΙ (BUFI) (κύριο όνομα) 
ΦΕΛΛΕΖΑ (FELLEZA).

   ε εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διευθύνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(4)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.6977/2017/0002255/21-12-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
10-4-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΠΡΟΚΟ (PROKO) ΑΝΘΟΥΛΑ (ANTHULLA) ον. 
πατρός ΚΩΣΤΑ (KOSTA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α613061, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 4-12-1998 και κατοικεί 
στο Δήμο ΡΟΔΟΥ.

2. Με την Φ.8387/2018/0005865/21-12-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
1-11-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΝΤΑΛΑΝΑΪ (DALANAJ) ΜΑΡΙΟ (MARJO) ον. πα-
τρός ΕΝΤΟΥΑΡΤ (EDUART), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α482355, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 9-4-1991 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΩ.

3. Με την Φ.8388/2018/0005869/21-12-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
1-11-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΝΤΑΛΑΝΑΪ (DALANAJ) ΕΝΤΟΥΑΡΤ (EDUART) ον. 
πατρός ΜΠΑΣΤΡΙ (EDUART), κατόχου του Ειδικού Δελτί-
ου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α219525, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-11-1961 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΚΩ.

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

Ι

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.17692/2018/0000117/17-12-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-

λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217Α'), γίνεται αποδεκτή η από 5-2-2018 δήλωση - αί-
τηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΧΡΥ-
ΣΑΝΘΗ (επώνυμο) ΤΑΛΛΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΜΠΕΚΤΑΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 3-8-2000, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 30-6-2016 σύμφωνα με την αριθμ. 4462/
11-9-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονί-
ων Νήσων.

2. Με την Φ. 17824/2018/0000908/17-12-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217Α'), γίνεται αποδεκτή η από 16-5-2018 δήλωση - αίτη-
ση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΜΙΚΕΛΕ 
(επώνυμο) ΣΕΛΑ (πατρώνυμο) ΑΝΓΓΕΛΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-8-2002, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-6-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 6727/14-3-2018 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ 

Ι

(6)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.17719/2018/0001172/17-12-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 14-2-2018 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΩ-
ΤΣΟΛΛΑΡΗΣ (KOCOLLARI) ΓΡΗΓΟΡΗΣ (GLIGOR) ον. πα-
τρός ΘΥΜΙΟΣ (THIMJO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α431357, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 3-9-1981 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

2. Με την Φ.17891/2018/0001834/17-12-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 20-7-2018 αίτηση 
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πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΑ-
ΝΟΥΤΣΗΣ (TANUCI) ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ (SOTIRAQ) ον. πατρός 
ΝΤΡΕΚΟ (NDREKO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α466922, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-1-1989 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

3. Με την Φ.17961/2018/0002323/17-12-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 
(ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 29-10-2018 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΣΟΥΡΑ 
(CURRA) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (KATERINA) ον. πατρός ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
(THODHOR), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α608420, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 7-9-1994 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ 

Ι

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

 1.  Με την Φ. 17675/2018/0001659/17-12-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 5-1-2018 δήλωση -αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΣ-
ΚΑΡΟΒΑ (όνομα) ΜΑΝΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που 
γεννήθηκε στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ την 20-12-1994, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 30-6-2016 σύμφωνα με την αριθμ. 4280/15-9-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

2. Με την Φ. 17735/2018/0001661/17-12-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217Α') γίνεται αποδεκτή η από 23-2-2018 δήλωση -αί-
τηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΣΠΑΤΑ (όνομα) ΜΠΙΛΑΛ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-4-1998, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2016 σύμφωνα με την 
αριθμ. 910/1-3-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Ιονίων Νήσων.

3. Με την Φ. 17874/2018/0002219/17-12-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') 
γίνεται αποδεκτή η από 29-6-2018 δήλωση -αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΝΙΑΝΙ 
(όνομα) ΕΝΤΙΣΟΝ (πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 3-2-1999, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 30-6-2018 
σύμφωνα με την αριθμ. 3827/27-6-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

4. Με την Φ. 17875/2018/0001982/17-12-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυασμό με την παρ. 5β
του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/
2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 15-3-2017 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΛΙΤΣΟΛΑΡΙ (όνομα) ΑΝΙΣΤ (πατρώνυμο) ΦΑ-
ΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-2-1991, και 
κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-6-2012 σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.20.4/7082/3-11-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ 

Ι

(8)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

 1.  Με την Φ. 17912/2018/0002331/07-12-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
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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 9-11-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (επώνυμο) ΝΑΤΣΙ (πατρώνυμο) ΔΙ-
ΜΙΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-11-2012, 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ, 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 5-5-2003 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑ-
ΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΑΤΣΙ (NACI) (κύριο όνομα) ΔΙ-

ΜΙΤΕΡ (DHIMITER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΑΤΣΙ (NACI) (κύριο όνομα) 

ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ (EGLANTINA).
2. Με την Φ. 17918/2018/0002385/7-12-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, 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 της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (επώνυμο) ΜΠΡΟΣΤΑΡΑΚΟΥ (πα-
τρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
24-6-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, 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 20-1-2003 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΟΣΤΑΡΑΚΟΥ (MBROSTARAKU)

(κύριο όνομα) ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΟΣΤΑΡΑΚΟΥ (MBROSTARAKU) 

(κύριο όνομα) ΝΤΕΝΙΣΑ (DENISA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ 

Ι

(9)
   Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.16528/2018/0001396/17-12-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 28-4-2015 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΣΟΦΙΤΗΣ 
(SHOFITI) ΕΛΙΣ (ELIS) ov. πατρός ΓΙΩΡΓΟΣ (JORGO), κατό-

χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α260283, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
24-5-1983 και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

2. Με την Φ.16712/2018/0001478/17-12-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 6-11-2015 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: TAMO 
(TAMO) ΒΥΡΩΝ (VIRON) ον. πατρός ΑΛΕΞ (ALEKS), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α259185, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
29-9-1970 και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

3. Με την Φ.17135/2018/0002158/17-12-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 30-5-2016 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΣΠΥ-
ΡΟΥ (SPIRO) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ALEKSANDRO) ον. πατρός 
ΧΡΗΣΤΟΣ (KRISTAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α468363, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-8-1992 και κατοικεί στο 
Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

4. Με την Φ.17928/2018/0001979/17-12-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 7-9-2018 αίτηση πο-
λιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΡΕΝΤΣΕΣ 
(PRENCE) ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN) ον. πατρός ΧΙΛΛΙ (HILLI), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α468727, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 15-3-1973 και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

5. Με την Φ.17976/2018/0002226/17-12-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 12-11-2018 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΒΕΣΕΛΗΣ 
(VESELI) ΕΡΓΚΙΣ (ERGIS) ον. πατρός ΚΩΣΤΑΣ (KOSTA), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 431702, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 11-9-1983 και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

6. Με την Φ.17974/2018/0002225/17-12-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 12-11-2018 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΗΤΣΙΑΣ 
(MICA) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (KOSTANDIN) ον. πατρός ΣΤΑΥ-
ΡΟΣ (STAVRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
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Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 467096, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-4-1988 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ 

Ι

(10)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

 1.  Με την Φ.17499/2018/0002159/17-12-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, 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 21-6-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΝΑΣΙΜΠΙ (επώνυμο) ΧΟΝΤΑΪ (πατρώνυμο) ΑΡ-
ΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-8-2002, 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΞΩΝ, 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 10-8-2001 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΝΤΑΪ (HODAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΝΤΑΪ (HODAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΑΝΟΥΣΑΚΕ (MANUSHAQE).
2. Με την Φ. 17502/2018/0001822/17-12-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, 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 21-6-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΠΑΡΑΝΓΚΟΝΙ (πα-
τρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
10-4-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 2-5-2001 
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕ-
ΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΡΑΝΓΚΟΝΙ (PARANGONI) (κύ-

ριο όνομα) ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΡΑΝΓΚΟΝΙ (PARANGONI) (κύ-

ριο όνομα) ΟΡΝΕΛΑ (ORNELA).

3. Με την Φ. 17836/2018/0001854/17-12-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, 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 23-5-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΕΚΤΟΡΑΣ (επώνυμο) ΖΕΦΙ (πατρώνυμο) ΖΕΦ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-1-2006, και κατοικεί στο 
Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 28-5-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΦΙ (ZEFI) (κύριο όνομα) ΖΕΦ 

(ZEF).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΦΙ (ZEFI) (κύριο όνομα) ΤΕΡΕ-

ΖΙΝΑ (TEREZINA).
4. Με την Φ. 17801/2018/0000718/17-12-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, 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 23-4-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕ-
ΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-9-2009, και 
κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 1-1-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (GJOKA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΖΙΜ (GEZIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (GJOKA) (κύριο όνομα) 

ΕΡΙΟΛΑ (ERIOLA).
5. Με την Φ. 17620/2017/0001792/17-12-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, 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 1-11-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΣΑΜΠΡΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ (επώνυμο) ΡΙΝΑ (πα-
τρώνυμο) ΛΟΥΤΦΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
28-3-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 11-6-2002 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 72567Τεύχος Β’ 6154/31.12.2018

και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΙΝΑ (RINA) (κύριο όνομα) ΛΟΥΤ-

ΦΙ (LUTFI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΙΝΑ (RINA) (κύριο όνομα) ΝΤΙΓΕ 

(DIJE).

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ 

Ι

(11)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

 1.  Με την Φ. 17718/2018/0002069/17-12-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, 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 
13-2-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΟΝ (επώνυμο) ΛΑΛΑ (πα-
τρώνυμο) ΚΑΡΑΦΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
17-10-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 24-01-
2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕ-
ΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΛΑ (LALA) (κύριο όνομα) ΚΑ-

ΡΑΦΙΛ (KARAFIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΛΑ (LALA) (κύριο όνομα) ΖΑ-

ΜΙΡΑ (ZAMIRA).
2. Με την Φ. 17721/2018/0000230/17-12-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, 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 14-2-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΛΑΟΥΡΑ (επώνυμο) ΡΙΝΑ (πατρώνυμο) ΤΣΑΝΙ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 3-6-2011, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 26-6-2003 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:

ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΙΝΑ (RINA) (κύριο όνομα) ΤΣΑΝΙ 
(QANI).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΙΝΑ (RINA) (κύριο όνομα) 
ΕΝΤΜΟΝΤΑ (EDMONDA).

3. Με την Φ. 17818/2018/0000860/17-12-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, 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 9-5-2018 δή-
λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνο-
μα) ΣΙΛΒΑΝΑ (επώνυμο) ΣΚΕΝΤΕΡΑΪ (πατρώνυμο) ΦΕΡ-
ΝΤΙΝΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-6-2007, 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 1-1-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΚΕΝΤΕΡΑΪ (SKENDERAJ) (κύριο 

όνομα) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ (FERDINANT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΚΕΝΤΕΡΑΪ (SKENDERAJ) (κύριο 

όνομα) ΕΝΤΛΙΡΑ (EDLIRA).
4. Με την Φ. 17829/2018/0000944/17-12-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, 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 
18-5-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΣ (επώνυμο) ΓΚΡΕΜΙ (πα-
τρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
17-2-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 1-1-2004 
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕ-
ΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΡΕΜΙ (GREMI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΤΙΝ (ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΡΕΜΙ (GREMI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΑ (ALMA).
5. Με την Φ. 17828/2018/0000943/17-12-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, 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 18-5-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΓΓΕΛΟ (επώνυμο) ΓΚΡΕΜΙ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 5-6-2003, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνι-
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κού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συ-
νεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 7-9-2001 και ο πατέρας του κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΡΕΜΙ (GREMI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΤΙΝ (ALTIN).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΡΕΜΙ (GREMI) (κύριο όνομα) 
ΑΛΜΑ (ALMA).

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02061543112180008*
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