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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.7441/2017/0005710/13-02-2018 από-
φαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, 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 
15-11-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΡΕΝΤΟΝ (επώνυμο) ΧΥΣΑ (πα-
τρώνυμο) ΣΚΕΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
03-01-2002 και κατοικεί στο Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 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 30-06-2017 σύμ-
φωνα με την αριθ. Φ.20.4/10059 / 26-09-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

2. Με την Φ.7500/2017/0006081/14-02-2018 από-
φαση της Συντονίστριας  Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Κρήτης, 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 
13-12-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΑΔΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΧΑΛΙΛΙ (πα-
τρώνυμο) ΤΖΙΟΒΑΛΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
26-12-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΦΑΙΣΤΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα 
με την αριθ. Φ.20.4/12999 / 27-11-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

3. Με την Φ.7512/2017/0006157/13-02-2018 από-
φαση της Συντονίστριας  Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, 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 
19-12-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΒΙΝΤ (επώνυμο) ΠΡΕΝΓΚΑ (πα-
τρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
09-09-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 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 30-06-2017 σύμ-
φωνα με την αριθ. Φ.20.4/13540 / 11-12-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.  

Με εντολή Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ   

Ι 

(2)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.4183/2017/0001561/11-01-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας -Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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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 14-12-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΑΛΝΤ 
(επώνυμο) ΜΕΤΑ (πατρώνυμο) ΜΠΑΡΔΥΛ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-12-2009 και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΕΣΤΟΥ, 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 03-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΑ (ΜΕΤΑ) 
(κύριο όνομα) ΜΠΑΡΔΥΛ (BARDHYL)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΑ (ΜΕΤΑ) 
(κύριο όνομα) ΠΡΑΝΒΕΡΑ (PRANVERA)
2. Με την Φ.4167/2017/0001526/11-01-2018 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 06-12-2017 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΛΒΙΣ (επώνυμο) 
ΒΑΣΙΛΗ (πατρώνυμο) ΑΟΥΡΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 12-01-2007 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΣΤΟΥ, 
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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
01-07-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΑΣΙΛΗ (VASILI) 
(κύριο όνομα) ΑΟΥΡΕΛ (AUREL) 
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΑΣΙΛΗ (VASILI) 
(κύριο όνομα) ΚΕΛΜΕΝΤΑ (KELMENDA) 

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι   

(3)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.2473/2017/0002264/19-01-2018 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 21-11-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΕΣΑ 
(επώνυμο) ΜΠΑΡΔΕΤΣΙ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-02-2008 και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΑΟΥΣΑΣ, 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 30-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΕΤΣΙ (BARDHECI) 
(κύριο όνομα) ΙΛΙΡ (ILIR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΕΤΣΙ (BARDHECI) 
(κύριο όνομα) ΕΛΑ (ELA)
2. Με την Φ.2474/2017/0002269/19-01-2018 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 21-11-2017 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώ-
νυμο) ΝΤΟΥΡΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΣΑΚΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-12-2011 και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΑΟΥΣΑΣ, 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 28-02-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΡΑΚΟΥ (DURAKU) 
(κύριο όνομα) ΣΑΚΙΡ (SHAQIR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΡΑΚΟΥ (DURAKU) 
(κύριο όνομα) ΡΟΥΖΝΤΙΓΙΕ (RUZHDIJE) 

 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 Φ.2443/2017/0002389/19-01-2018 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 08-11-2017 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛΑ (επώνυ-
μο) ΧΑΛΝΤΕΝΤΑ (πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-07-2004 και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΑΟΥΣΑΣ, 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 30-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΛΝΤΕΝΤΑ (HALDEDA) 
(κύριο όνομα) ΠΕΡΠΑΡΙΜ (PERPARIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΛΝΤΕΝΤΑ (HALDEDA) 
(κύριο όνομα) ΓΙΟΥΛΙΑΝΑ (JULIANA)
2. Με την Φ.2444/2017/0002391/19-01-2018 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 08-11-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΝΑΟΛΝΤ 
(επώνυμο) ΧΑΛΝΤΕΝΤΑ (πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-03-2006 και κατοικεί 
στο Δήμο ΝΑΟΥΣΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 30-06-2003 και ο πατέρας του 
κατέχει δεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΛΝΤΕΝΤΑ (HALDEDA) 
(κύριο όνομα) ΠΕΡΠΑΡΙΜ (PERPARIM) 
  ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΛΝΤΕΝΤΑ (HALDEDA) 
(κύριο όνομα) ΓΙΟΥΛΙΑΝΑ (JULIANA)

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.2387/2017/0001925/09-01-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 22-09-2017 δήλωση - αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΕΡΝΤΟΥΦΙ 
(όνομα) ΕΡΙΚΟΥ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΑΚ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-07-1997 και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΕΡΟΙΑΣ, 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 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθ. 16042 / 23-06-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την αριθ. Φ.2391/2017/0002039/09-01-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται απο-

δεκτή η από 26-09-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΠΑΧΙΟΥ (όνομα) 
ΕΝΤΡΙ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-08-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, 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 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθ. 8544 / 01-06-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(6)    
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.2493/2017/0002347/19-01-2018 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 30-11-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ 
(επώνυμο) ΝΤΡΕΚΑ (πατρώνυμο) ΧΙΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-09-2007 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 12-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΚΑ (NDREKA) 
(κύριο όνομα) ΧΙΛ (HILE)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΚΑ (NDREKA) 
(κύριο όνομα) ΛΕΩΝΟΡΑ (LEONORA)
2. Με την Φ.2494/2017/0002348/19-01-2018 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 30-11-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΣ 
(επώνυμο) ΝΤΡΕΚΑ (πατρώνυμο) ΧΙΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-01-2005 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα 
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στη χώρα από 12-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΚΑ (NDREKA) 
(κύριο όνομα) ΧΙΛ (HILE)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΚΑ (NDREKA) 
(κύριο όνομα) ΛΕΩΝΟΡΑ (LEONORA)

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(7)     
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.2490/2017/0002325/19-01-2018 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 29-11-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
(επώνυμο) ΜΑΛΟ (πατρώνυμο) ΜΠΕΡΤΙ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-06-2004 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη 

χώρα από 18-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΛΟ (MALO) 
(κύριο όνομα) ΜΠΕΡΤΙ (BERTI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΛΟ (MALO) 
(κύριο όνομα) ΒΙΟΛΕΤΑ (VIOLETA)
2. Με την Φ.2491/2017/0002326/19-01-2018 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 29-11-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ 
(επώνυμο) ΜΑΛΟ (πατρώνυμο) ΜΠΕΡΤΙ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-07-2009 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 18-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΛΟ (MALO) 
(κύριο όνομα) ΜΠΕΡΤΙ (BERTI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΛΟ (MALO) 
(κύριο όνομα) ΒΙΟΛΕΤΑ (VIOLETA)

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ    

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