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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθμ. Φ.3465/2017/0001099/28-06-2017
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/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 17-03-2017 δήλωση - αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΜΕΝΕΤΣ (όνομα) ΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΒΑΛΕΡΙΪ, που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 19-10-1987, και κατοικεί στο Δήμο
ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, 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 πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2006 σύμφωνα με την
αριθμ. 5994/23-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Με την αριθμ. Φ.942/2017/0001610/28-06-2017
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/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/

Αρ. Φύλλου 2356

τ.Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 27-04-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΧΑΣΑΝΚΟΛΛΙ (όνομα) ΕΜΙΛΙΑΝΟ (πατρώνυμο) ΕΝΒΕΡ,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-12-1990, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, 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 30-06-2005 σύμφωνα
με την αριθμ. 10547/8-2-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και εγκρίθηκε ο
εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΕΜΙΛΙΑΝΟ
ΧΑΣΑΝΚΟΛΛΙ σε ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΧΑΣΑΝΚΟΛΗΣ.
3. Με την αριθμ. Φ.940/2017/0001608/28-06-2017
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/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/
τ.Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 28-04-2017 δήλωση - αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΙ
(όνομα) ΑΡΤΑ (πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-10-1991 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, 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 30-06-2008 σύμφωνα με την αριθμ. 34908/19-4-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου της
από ΑΡΤΑ ΜΟΥΡΑΤΙ σε ΑΡΤΑ ΜΟΥΡΑΤΗ.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθμ. Φ.3884/2016/0002094/28-06-2017
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 21-07-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΗ (επώνυμο) ΝΑΣΤΙΝΙ
(πατρώνυμο) ΝΕΣΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
07-04-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015
σύμφωνα με την αριθμ. 23384/21-06-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Με την αριθμ. Φ.3893/2017/0001500/28-06-2017
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης, που Εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 01-08-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΛΣΑ (επώνυμο) ΝΤΟΥΡΜΠΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 31-12-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015
σύμφωνα με την αριθμ. 24830/20-7-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Με την αριθμ. Φ.3932/2016/0002563/28-06-2017
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 05-09-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΝΙΣΑ (επώνυμο)
ΚΟΥΚΛΙ (πατρώνυμο) ΣΥΡΙΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-02-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015
σύμφωνα με την αριθμ. 24831/20-7-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
4. Με την αριθμ. Φ.3917/2017/0001439/28-06-2017
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 11-08-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο) ΠΑΠΡΙ
(πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 06-12-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014
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σύμφωνα με την αριθμ. 26349/29-7-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
5. Με την αριθμ. Φ.3922/2017/0001526/28-06-2017
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 29-08-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΝΤΟΝΑΛΝΤΟ (επώνυμο)
ΝΤΟΪ (πατρώνυμο) ΤΟΝΙΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 18-10-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015
σύμφωνα με την αριθμ. 26859/1-8-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
6. Με την αριθμ. Φ.3937/2017/0000886/28-06-2017
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 05-09-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΟΛΑ (επώνυμο)
ΝΑΖΑΡΙ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-11-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014
σύμφωνα με την αριθμ. 27778/2-8-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθμ. Φ.3894/2017/0001299/28-06-2017
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/
τ.Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 01-08-2016 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΜΑΤΙΛΝΤΑ (επώνυμο) ΝΤΟΥΡΜΠΑΚΟΥ (πατρώνυμο)
ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-04-2008
και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην
Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί
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να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικά σχολείο, ο πατέρας της
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 30-05-2003 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΡΜΠΑΚΟΥ (DURBAKU) (κύριο όνομα) ΑΓΚΡΟΝ (AGRON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΡΜΠΑΚΟΥ (DURBAKU) (κύριο όνομα) ΒΕΠΡΟΡΕ (VEPRORE).
2. Με την αριθμ. Φ.3637/2017/0001307/28-06-2017
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/
τ.Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 19-01-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΙΤΑ
(επώνυμο) ΚΟΥΛΑ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-04-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΠΟΛΥΓΎΡΟΥ, 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 22-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΛΑ (KULA) (κύριο όνομα)
ΗΛΙΑ (ILIA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΛΑ (KULA) (κύριο όνομα)
ΛΑΒΝΤΙΕ (LAVDIE).
3. Με την αριθμ. Φ.3609/2017/0001319/28-06-2017
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/
τ.Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 07-03-2016 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΡΙΓΚΕΛΣΑ (επώνυμο) ΙΝΤΡΙΖΙ (πατρώνυμο) ΕΛΤΟΝ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-09-2002, και κατοικεί
στο Δήμο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, 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 25-05-2000 και ο πατέρας της
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΝΤΡΙΖΙ (IDRIZI) (κύριο όνρμα)
ΕΛΤΟΝ (ELTON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΙΝΤΡΙΖΙ (IDRIZI) (κύριο όνομα)
ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA).
4. Με την αριθμ. Φ.3610/2017/0001329/28-06-2017
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/
τ.Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 07-03-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΑ
(επώνυμο) ΙΝΤΡΙΖΙ (πατρώνυμο) ΕΛΤΟΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-01-2007, και κατοικεί στο Δήμο
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, 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 25-05-2000 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΝΤΡΙΖΙ (IDRIZI) (κύριο όνομα)
ΕΛΤΟΝ (ELTON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΙΝΤΡΙΖΙ (IDRIZI) (κύριο όνομα)
ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1 Με την αριθμ. Φ.3831/2016/0001728/27-06-2017
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/
τ.Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 16-06-2016 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΟΡΙΑΝΤΑ (επώνυμο) ΚΙΡΑ (πατρώνυμο) ΑΛΕΚΟ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-05-2005, και κατοικεί
στο Δήμο ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΊΔΑΣ, 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 30-06-2003 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΡΑ (QYRA) (κύριο όνομα) ΑΛΕΚΟ (ALEKO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΡΑ (QYRA) (κύριο όνομα) ΣΑΝΙΕ
(SANIE).
2. Με την αριθμ. Φ.3782/2016/0001427/27-06-2017
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/
τ.Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 26-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΟ
(επώνυμο) ΚΙΟΣΚΟΥ (πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-01-2005 και κατοικεί στο Δήμο
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, 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 27-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΟΣΚΟΥ (QOSHKU) (κύριο όνομα) ΛΟΥΑΝ (LUAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΟΣΚΟΥ (QOSHKU) (κύριο όνομα) ΜΕΡΙΤΑ (MERITA).
3. Με την αριθμ. Φ.3837/2016/0001736/27-06-2017
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ
217/τ.Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 17-06-2016 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-07-2000, και κατοικεί
στο Δήμο ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό οχολείο, ο πατέρας του
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 01-11-1999 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA) (κύριο όνομα)
ΑΓΚΡΟΝ (AGRON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA) (κύριο όνομα) ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).
4. Με την αριθμ. Φ.3933/2016/0002573/27-06-2017
απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ
217/τ.Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 05-09-2016 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΡΑΜΑΖΑΝ (επώνυμο) ΠΕΠΑ (πατρώνυμο) ΕΛΙΝΤΙΑΝ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-06-2009, και κατοικεί
στο Δήμο ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, για την απόκτηση της
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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 21-08-2002 και ο
πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΠΑ (PEPA) (κύριο όνομα)
EΛINTIAN (ELINDJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΛΑ (SALLA) (κύριο όνομα)
ΑΝΑ (ΑΝΑ).
5. Με την αριθμ. Φ.3952/2016/0002695/27-06-2017
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ
217/τ.Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 15-09-2016 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΕΡΙΛΝΤ (επώνυμο) ΡΕΤΖΕΠΙ (πατρώνυμο) ΜΟΥΧΑΜΕΝΤ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-03-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, 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 30-01-2003 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΕΤΖΕΠΙ (REXHEPI) (κύριο όνομα)
ΜΟΥΧΑΜΕΝΤ (MUHAMED).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΕΤΖΕΠΙ (REXHEPI) (κύριο όνομα)
ΣΚΙΠΟΝΙΑ (SHQIPONJA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
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