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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.16195/2016/0006412/29-06-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
15-03-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΣΤΕΦΑΝΟΣ (επώνυμο) ΝΤΕΝΤΙΑ (πα-
τρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
19-10-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 

σύμφωνα με την αριθμ. 11140/11/02-08-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ.16482/2016/0007332/29-06-2017 από-
φαση 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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 28-03-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΦΡΑΝΤΣΕΣ-
ΚΑ (επώνυμο) ΜΠΑΣΟ (πατρώνυμο) ΦΙΣΝΙΚ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-09-2006, και κατοικεί στο 
Δήμο ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ, 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 02-09-2002 και ο 
πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΣΟ (BASHO) (κύριο όνομα) 

ΦΙΣΝΙΚ (FISNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΣΟ (BASHO) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΑ (ALMA).
3. Με την Φ.16485/2016/0007334/29-06-2017 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 28-03-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΑΝΙ (επώνυμο) ΜΠΑΣΟ 
(πατρώνυμο) ΦΙΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
24-07-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡ-
ΓΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού 
Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελλη-
νικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα 
από 02-09-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑ-
ΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΣΟ (BASHO) (κύριο όνομα) 

ΦΙΣΝΙΚ (FISNIK).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΣΟ (BASHO) (κύριο όνομα) 
ΑΛΜΑ (ALMA).

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(2)    
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την αριθμ. Φ.2665/2017/0001510/22-06-2017 
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 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 17-06-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΕΖΑ (όνο-
μα) ΜΑΡΣΕΛΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-11-1995, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΛΛΑΣ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 
σύμφωνα με την αριθμ. 19738/28-03-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την αριθμ. Φ.2690/2017/0001512/22-06-2017 
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 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 02-08-2016 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΛΑ 
(όνομα) ΒΕΣΣΑ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-09-1993, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΚΥΔΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 
σύμφωνα με την αριθμ. 25916/25-07-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Με την αριθμ. Φ.2693/2017/0001511/22-06-2017 
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 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 04-08-2016 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΟΤΣΙ 
(όνομα) ΛΕΝΤΙΟΝ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-08-1996, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΛΛΑΣ, 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 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθμ. 26064//26-07-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας 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 Φ.2895/2017/0001536/22-06-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 10-02-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ 
(επώνυμο) ΜΕΝΞΙ (πατρώνυμο) ΣΤΑΥΡΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-10-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΛΜΩΠΙΑΣ, 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 13-12-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΝΞΙ (MENKSHI) (κύριο όνομα) 

ΣΤΑΥΡΙ (STAVRI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΝΞΙ (MENKSHI) (κύριο όνομα) 

ΧΑΪΡΙΓΙΕ (HAJRIJE).
2. Με την Φ.2896/2017/0001535/22-06-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 10-02-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ 
(επώνυμο) ΜΕΝΞΙ (πατρώνυμο) ΣΤΑΥΡΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-12-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΛΜΩΠΙΑΣ, 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 του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 13-12-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΝΞΙ (MENKSHI) (κύριο όνομα) 

ΣΤΑΥΡΙ (STAVRI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΝΞΙ (MENKSHI) (κύριο όνομα) 

ΧΑΪΡΙΓΙΕ (HAJRIJE).
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3. Με την Φ.2899/2017/0001531/22-06-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας -Θράκης, 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΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 22-02-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΕΛΑΪΝΤΑ 
(επώνυμο) ΤΟΣΙ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-09-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΛΜΩΠΙΑΣ, 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 01-07-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΣΙ (TOSHI) (κύριο όνομα) ΝΤΡΙ-

ΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΣΙ (TOSHI) (κύριο όνομα) ΝΤΑΛ-

ΛΑΝΤΟΥΣΕ (DALLANDYSHE).
4. Με την Φ.2901/2017/0001532/22-06-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας -Οράκης, 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 22-02-2017 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώ-
νυμο) ΡΑΝΤΕ (πατρώνυμο) ΠΑΣΑΝΤΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-04-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΚΥΔΡΑΣ, 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 12-01-1998 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΝΤΕ (RADE) (κύριο όνομα) ΠΑ-

ΣΑΝΤΙΝ (PASHADIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΝΤΕ (RADE) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΕΛΑ (ENTELA ).
5. Με την Φ.2902/2017/0001533/22-06-2017 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, 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 22-02-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ (επώνυμο) ΡΑΝΤΕ (πατρώνυμο) ΠΑΣΑ-
ΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-09-2003, 
και κατοικεί στο Δήμο ΣΚΥΔΡΑΣ, 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 12-01-1998 και ο 
πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΝΤΕ (RADE) (κύριο όνομα) ΠΑ-

ΣΑΝΤΙΝ (PASHADIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΝΤΕ (RADE) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΕΛΑ (ENTELA).
6. Με την Φ.2897/2017/0001534/22-06-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, 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 21-02-2017 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΙΛΒΑΝΑ (επώνυμο) 
ΚΟΒΑΤΣΙ (πατρώνυμο) ΜΠΕΝΤΡΙ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 22-07-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΛΛΑΣ, 
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 
30-06-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΒΑΤΣΙ (KOVACI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΝΤΡΙ (BEDRI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΒΑΤΣΙ (KOVACI) (κύριο όνομα) 

ΜΕΡΙΤΑ (MERITA).

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(4) 
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-

λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ.2518/2017/0001504/22-06-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης, 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 29-
01-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΚΕΪΣΙ (επώνυμο) ΜΙΝΓΚΑ (πατρώνυμο) 
ΑΓΙΑΚΙΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-10-2000, 
και κατοικεί στο Δήμο ΕΔΕΣΣΑΣ, 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 30-06-2015 σύμφωνα με την 
αριθμ. 17151/ 21-01-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
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(5)
    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 αριθμ. Φ.2753/2017/0001501/22-06-2017 
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 17-10-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΑΟΥΤΙ 
(όνομα) ΣΤΙΒΕΝ (πατρώνυμο) ΣΕΝΤΕΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-07-1998, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΛΜΩΠΙΑΣ, 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 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθμ. 3046/13-
09-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

(6)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλ-

λοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 

τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικη.

  Με την αριθμ. Φ.2688/2017/0001498/22-06-2017 
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 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 01-08-2016 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΥΚΕ 
(όνομα) ΜΑΡΙΝΑ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-07-1996, και κατοικεί στο 
Δήμο ΠΕΛΛΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την αριθμ. 
24354/18-07-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Κεντρικής Μακεδονίας.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ  
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