
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής της δή-
λωσης - αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να έχει συ-
μπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

2 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως 
και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην 
Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νό-
μιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη 
πριν από τη γέννηση του τέκνου.

3 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως 
και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην 
Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νό-
μιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη 
πριν από τη γέννηση του τέκνου.

4 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-
λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-
ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα η 
οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

5 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-
λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-
ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα η 
οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

6 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-
λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-
ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα η 
οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

7 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλά-
δα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα 

στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν 
από τη γέννηση του τέκνου.

8 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-
λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-
ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα η 
οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

9 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-
λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-
ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα η 
οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

10 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-
λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-
ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα 
η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1) 
 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 συ-

μπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του .

 Με την αριθ. Φ.6743/2017/0004090/08-11-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 25-01-2017 δήλωση - αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΡΕΚΑ 
(όνομα) ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ (πατρώνυμο) ΑΠΟΣΤΟΛ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-07-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση 
έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. 311/
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16-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   

Ι

(2)
 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 διέμε-

νε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή 

έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου .

 Με την Φ.11027/2015/0014985/22-11-2017 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 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 
14-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΗ (επώνυμο) ΚΡΕΜΙΔΑ (πατρώνυμο) 
ΒΑΓΓΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-05-2008, και 
κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, 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 19-09-2002 και ο πατέρας της κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΡΕΜΙΔΑ (KREMIDHA) 
(κύριο όνομα) ΒΑΓΓΕΛ (VANGJEL)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΡΕΜΙΔΑ (KREMIDHA) 
(κύριο όνομα) ΝΤΙΑΝΕΤΑ (DIANETA) 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

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 διέμε-

νε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή 

έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου. 

 Με την Φ.11023/2015/0014977/22-11-2017 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 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 
11-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με 

στοιχεία (όνομα) ΟΛΙΓΚΕΡΤ (επώνυμο) ΜΕΜΤΣΑΪ (πατρώνυ-
μο) ΛΟΥΛΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-10-2008, 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, 
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 27-08-2001 και 
ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΜΤΣΑΪ (MEMCAJ) 
(κύριο όνομα) ΛΟΥΛΖΙΜ (LULZIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΜΤΣΑΪ (MEMCAJ) 
(κύριο όνομα) ΜΑΧΜΟΥΝΤΙΕ (MAHMUDIE)   

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

 (4) 
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 

αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 

την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-

λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-

ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα 

η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου .

 Με την Φ.11022/2015/0014974/22-11-2017 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 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 11-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΙΜΕΛΝΤΑ (επώνυμο) ΜΕΜΤΣΑΪ 
(πατρώνυμο) ΛΟΥΛΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
20-08-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕ-
ΝΕΜΕΝΗΣ, 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, όπως προκύπτει από την αριθμ. 602/
03-12-2015 βεβαίωση (3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟ-
ΚΗΠΩΝ) και την αριθμ. 522/24-11-2015 βεβαίωση σπου-
δών (8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ), ο πατέ-
ρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 27-08-2001 και ο 
πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΜΤΣΑΪ (MEMCAJ) 
(κύριο όνομα) ΛΟΥΛΖΙΜ (LULZIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΜΤΣΑΪ (MEMCAJ) 
(κύριο όνομα) ΜΑΧΜΟΥΝΤΙΕ (MAHMUDIE) 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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(5)  
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 

αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 

την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-

λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-

ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα 

η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου .

  Με την Φ.11017/2015/0014964/22-11-2017 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 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 11-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΚΕΒΙΝ (επώνυμο) ΜΥΡΤΑΪ (πατρώνυμο) 
ΓΙΕΤΝΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-01-2005, και 
κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 04-04-2003 και ο πατέρας του κα-
τέχει Άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΥΡΤΑΪ (MYRTAJ) 
(κύριο όνομα) ΓΙΕΤΝΟΡ (JETNOR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΥΡΤΑΪ (MYRTAJ) 
(κύριο όνομα) ΜΠΛΕΡΙΝΑ (BLERINA) 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

   (6) 
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 

αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 

την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-

λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-

ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα 

η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου. 

  -Με την Φ. 11006/2015/0014921/22-11-2017 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 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 
11-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (πατρώνυ-
μο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-07-2001, 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει 
από την αριθμ. 192/29-09-2015 βεβαίωση (9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) και την αριθμ. 1106/29-09-2015 
βεβαίωση σπουδών (4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ο πα-

τέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 07-06-2001 και ο 
πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (SHULI) 
(κύριο όνομα) ΓΚΕΖΙΜ (GEZIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (SHULI) 
(κύριο όνομα) ΚΟΖΕΤΑ (ΚΟΖΕΤΑ) 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(7)    
 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 διέμε-

νε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή 

έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου. 

  Με την Φ. 11095/2015/0015216/22-11-2017 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 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 
17-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΣΑ (επώνυμο) ΜΠΕΣΙ (πατρώνυμο) 
ΚΩΣΤΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-05-2004, και 
κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 24-02-1998 και ο πατέρας της κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΣΙ (BESHI) 
(κύριο όνομα) ΚΩΣΤΑ (KOSTA)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΣΙ (BESHI) 
(κύριο όνομα) ΜΑΡΙΝΕΛΑ (MARΙNELA) 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

   (8) 
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 

αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 

την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-

λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-

ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα 

η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου. 

 Με την Φ.11094/2015/0015211/22-11-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-
Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
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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 
17-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΚΑΜΕΛΑ (επώνυμο) ΜΠΕΣΙ (πατρώνυμο) 
ΚΩΣΤΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-07-2001, και 
κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει 
από την αριθμ. 269/21-10-2015 βεβαίωση (69ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) και την αριθμ. 592/16-12-2015 
βεβαίωση φοίτησης (3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΡΙΛΑΟΥ), ο πατέ-
ρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 24-02-1998 και ο 
πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΣΙ (BESHI) 
(κύριο όνομα) ΚΩΣΤΑ (KOSTA)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΣΙ (BESHI) 
(κύριο όνομα) ΜΑΡΙΝΕΛΑ (MARΙNELA) 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

   (9) 
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 

αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 

την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-

λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-

ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα 

η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου. 

 Με την Φ. 11016/2015/0014955/22-11-2017 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θρά-
κης, 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 01-12-2015 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΝΙΚΟΛΑ (επώνυμο) ΜΟΝΕ (πατρώνυμο) ΤΑΟΥΛΑΝΤ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-11-2002, και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΕΡΜΗΣ, 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 12-03-2001 και 
ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΝΕ (ΜΟΝΕ) 
(κύριο όνομα) ΤΑΟΥΛΑΝΤ (TAULANT)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΝΕ (ΜΟΝΕ) 
(κύριο όνομα) ΑΛΜΠΙΝΑ (ALBINA) 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

   (10) 
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 

αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 

την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-

λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-

ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα 

η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου. 

 Με την Φ. 11015/2015/0014943/22-11-2017 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 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 11-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΑΝ (επώνυμο) ΖΟΥΛΕΚΟΥ 
(πατρώνυμο) ΜΑΡΚΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
01-03-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολου-
θεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 02-03-2004 και ο πα-
τέρας του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΟΥΛΕΚΟΥ (ZHULEKU) 
(κύριο όνομα) ΜΑΡΚΕΛ (MARKEL)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΟΥΛΕΚΟΥ (ZHULEKU) 
(κύριο όνομα) ΜΙΜΟΖΑ (ΜΙΜΟΖΑ) 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

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