
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 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.

2 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 τη φοί-
τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος 
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

3 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχο-
λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 
της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να 
έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

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

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

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

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  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.6545/2016/0007709/27-09-2017 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 02-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΣΙΚΑ (επώνυμο) ΣΠΑΧΙΑ 
(πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
29-10-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΣΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 21-01-2003 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΠΑΧΙΑ (SPAHIA) (κύριο όνομα) 

ΣΟΚΟΛ (SOKOL)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΠΑΧΙΑ (SPAHIA) (κύριο όνομα) 
ΑΛΜΑ (ALMA)

  Με εντολή
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(2)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοί-

τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 

το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος 

αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

  Με την αριθ. Φ.6099/2017/0001804/27-09-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαί-
ου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυα-
σμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή 
η από 14-06-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΖΙΖΑΪ (όνομα) ΚΛΕΟ 
(πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
28-06-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου 
έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι 
τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 
Φ.20.3/6326/21-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

  Με εντολή
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(3)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να 

έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

    Με την αριθ. Φ.6773/2017/0004105/27-09-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αι-
γαίου, 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 01-
02-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΡΡΙΚΟΥ (όνομα) 
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 17-10-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 

για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.3/137 / 10-01-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Με εντολή
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

 1.  Με την αριθ. Φ.3736/2017/0000980/27-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η 
από 12-05-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΦΑΣΚΟ 
(όνομα) ΜΕΛΙΣΑ (πατρώνυμο) ΦΕΡΡΙΚ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-08-1995, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την αριθ. 3025/
10-3-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

2. Με την αριθ. Φ.3757/2017/0000988/27-09-2017 
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. 1 του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') 
γίνεται αποδεκτή η από 19-05-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΥΖΑ 
(όνομα) ΑΝΤΙ (πατρώνυμο) ΝΕΒΡΟΥΖ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-09-1996, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. 20885/
26-4-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

3. Με την αριθ. Φ.2666/2017/0002235/27-09-2017 
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 
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Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') 
γίνεται αποδεκτή η από 05-07-2017 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΛΟΥΣ-
ΛΛΑΡΙ (όνομα) ΝΤΑΒΙΝΤ (πατρώνυμο) ΚΟΥΝΤΡΕΤ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-12-1993, και κατοικεί 
στο Δήμο ΣΙΘΩΝΙΑΣ, 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 30-06-2014 σύμφωνα με την 
αριθ. 13199/20-2-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Με την αριθ. Φ.3760/2017/0000990/27-09-2017 
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. 1 του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') 
γίνεται αποδεκτή η από 19-05-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΙΚΑΛΛΑ 
(όνομα) ΑΟΥΡΟΡΑ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-06-1994, και κατοικεί στο 
Δήμο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την αριθ. 
21289/11-5-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας.

  Με εντολή
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(5)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

     1. Με την αριθ. Φ.7897/2017/0000724/26-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυασμό με την παρ. 
5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 
21-03-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΝΓΚΕΡΓΚΙ (όνομα) ΕΡΑΛΝΤ 
(πατρώνυμο) ΣΠΙΡΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
06-05-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 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 30-06-2015 σύμφωνα με την 

αριθ. 3073/16-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Πελοποννήσου.

2. Με την αριθ. Φ.7884/2017/0000720/26-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 
1-03-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΜΠΑΖΑΪ (όνομα) ΒΑΣΙΛ (πα-
τρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
13-11-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με 
την αριθ. 2061/24-02-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Πελοποννήσου.

3. Με την αριθ. Φ.8176/2017/0000681/26-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 14-03-2017 δήλωση -αί-
τηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν 
τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΣΑΧΙΝΑΪ (όνομα) ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) 
ΚΕΡΕΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-01-1999, 
και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΠΟΛΗΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με 
την αριθ. 2408/09-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Πελοποννήσου.

4. Με την αριθ. Φ.7872/2017/0000505/26-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 24-02-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλή-
ρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώ-
νυμο) ΜΕΡΑΓΙΑ (όνομα) ΑΝΙΣΑ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-12-1996, και κατοικεί 
στο Δήμο ΤΡΙΠΟΛΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. 1592/12-02-2016 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

5. Με την αριθ. Φ.7922/2017/0000801/26-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
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κε 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 
13-04-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΕΓΚΙΣΙ (όνομα) ΜΑΡΙΝΕΛ (πα-
τρώνυμο) ΠΡΕΝΓΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
24-02-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 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 30-06-2013 σύμφωνα με την 
αριθ. 3743/01-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Πελοποννήσου.

6. Με την αριθ. Φ.7908/2017/0000722/26-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε 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 
01-04-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΚΟΥΡΤΙ (όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ 
(πατρώνυμο) ΒΕΛΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
18-07-1993, και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΠΟΛΗΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκλη-
ρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου 
έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τά-
ξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. 842/
26-01-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πε-
λοποννήσου.

  Με εντολή
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την αριθ. Φ.7821/2017/0000501/26-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 10-02-2016 δήλωση -αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλή-

ρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώ-
νυμο) ΤΕΛΟ (όνομα) ΕΛΙΝΤΑ (πατρώνυμο) ΚΟΣΤΑ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-10-1997, και κατοικεί 
στο Δήμο ΤΡΙΠΟΛΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. 8309/30-10-2015 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

2. Με την αριθ. Φ.7817/2017/0000499/26-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε 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 09-
02-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΜΥΡΤΑΪ (όνομα) ΜΠΕΣΜΙΡΑ (πα-
τρώνυμο) ΤΖΕΒΝΤΕΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
08-04-1985, και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΠΟΛΗΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2004 σύμφωνα με την 
αριθ. 999/29-01-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Πελοποννήσου.

3. Με την αριθ. Φ.7883/2017/0000507/26-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε 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 Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 
29-02-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΜΠΑΖΑΪ (όνομα) ΝΤΟΝΑΛΝΤ 
(πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
27-02-1989, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρω-
ση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2008 σύμφωνα με την αριθ. 2070/24-02-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

  Με εντολή
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ  
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