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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.12748/2018/0006582/15-05-2018 απόφαση του Συντονιστή της 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 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 09-05-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΠΑΤΑ (όνομα)
ΑΘΗΝΑ (πατρώνυμο) ΒΙΚΤΩΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-07-1990, και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ, 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 30-06-2009
σύμφωνα με την αριθμ. 19713/16-12-2011 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
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2. Με την Φ.15841/2018/0004494/14-05-2018 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. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 07-04-2017 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΣΑ (όνομα) ΤΖΕΝΣΙΛΑ (πατρώνυμο) ΜΠΑΡΔΥΛ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-09-1993, και κατοικεί στο Δήμο
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011
σύμφωνα με την αριθμ. 19132(π.ε)/08-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Με την Φ.9662/2017/0020227/15-05-2018 απόφαση του Συντονιστή της 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
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 –
ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 07-12-2017 δήλωση αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΚΟΠΑΤΣΙ (όνομα) ΜΠΟΡΑΝΑ (πατρώνυμο) ΦΑΣΛΛΙ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-03-1994, και κατοικεί
στο Δήμο ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, 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 αριθμ. 40184/
31-05-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.7428/2018/0000049/17-05-2018 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. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 22-12-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΡΡΑ (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-11-1996, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2014 σύμφωνα με την αριθμ. 28769/14-12-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Με την Φ.9252/2018/0004488/15-05-2018 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
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 –
ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 22-03-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία:
(επώνυμο) ΜΕΧΜΕΤΛΑΡΙ (όνομα) ΝΙΚΟ (πατρώνυμο)
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
04-04-1987, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2005 σύμφωνα με την
αριθμ. 30878/12-12-2011 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
I

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.4746/2018/0000898/14-05-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 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 28-07-2017 δήλωση - αίτηση της
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ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΚΕΡΜΟ
(όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-05-1997, και κατοικεί στο Δήμο
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, 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 30-06-2016
σύμφωνα με την αριθμ. 5868/13-06-2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
2. Με την Φ.4748/2018/0000900/14-05-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 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 31-07-2017 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΑΟΥΤΑΪ
(όνομα) ΡΟΕΛ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-12-1998, και κατοικεί στο Δήμο
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017
σύμφωνα με την αριθμ. 6808/17-07-2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
I

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.2152/2018/0001252/11-05-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 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. 1 του άρθρου
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 –
ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 14-06-2017 δήλωση αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΤΣΑΛΑΪ (όνομα) ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ (πατρώνυμο) ΚΑΣΤΡΙΟΤ,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-09-1989, και κατοικεί στο Δήμο ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2006 σύμφωνα
με την αριθμ. 4144/03-05-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Τεύχος Β’ 2221/14.06.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

2. Με την Φ.4721/2018/0000884/11-05-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 05-07-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΤΣΑΝΓΚΟΛΛΑΡΙ (όνομα) ΠΑΟΛΑ (πατρώνυμο) ΣΑΜΙ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-07-1997, και κατοικεί
στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την
αριθμ. 6076/20-06-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
3. Με την Φ.4819/2018/0001195/11-05-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 06-10-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΜΟΥΣΤΕΚΙΑ (όνομα) ΜΑΡΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-08-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την
αριθμ. 8983/26-09-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
4. Με την Φ.4727/2018/0000886/11-05-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 12-07-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΜΕΜΑΛΛΙ (όνομα) ΤΖΕΒΟ (πατρώνυμο) ΑΓΚΟΥΡ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-10-1996, και κατοικεί
στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2014 σύμφωνα με την αριθμ. 6101/30-06-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
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(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.4689/2018/0000866/11-05-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
07-06-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με
στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΥΛΗ (όνομα) ΜΙΚΕΛ (πατρώνυμο)
ΙΣΛΑΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-02-1992,
και κατοικεί στο Δήμο ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΩΝ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010
σύμφωνα με την αριθμ. 5341/29-05-2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
2. Με την Φ.4694/2018/0000868/11-05-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/
2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 09-06-2017
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία:
(επώνυμο) ΓΚΛΑΤΣΙ (όνομα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (πατρώνυμο)
ΦΡΕΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-09-1988,
και κατοικεί στο Δήμο ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ, 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 11-09-2006 σύμφωνα με την αριθμ. 4287/
02-05-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
3. Με την Φ.4700/2018/0000870/11-05-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
16-06-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΡΙΖΑΡΙ (όνομα) ΜΑΤΕΟΥΣ (πατρώνυμο) ΟΡΛΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
07-04-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την
αριθμ. 1783/22-02-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
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Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
4. Με την Φ.4714/2018/0000874/11-05-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
30-06-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΕΡΝΤΟΥΦΙ (όνομα) ΦΛΟΡΙΑΝ
(πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
01-01-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την
αριθμ. 2525/13-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
5. Με την Φ.4715/2018/0000876/11-05-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
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σου, 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 1Β
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 –
ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 30-06-2017 δήλωση αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΤΖΑΒΑΡΑ (όνομα) ΡΟΜΕΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΤΑΟΥΛΑΝΤ,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-05-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, 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 30-06-2015 σύμφωνα με την
αριθμ. 5053/19-05-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
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