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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την αριθμ. Φ.4253/2018/0000159/05-04-2018
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 06-04-2017 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΡΑΤΣΙ
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (πατρώνυμο) ΧΕΚΤΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-08-1996, 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 30-06-2014 σύμφωνα με την
αριθμ. 20261/02-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής

Αρ. Φύλλου 1531

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
2.- Με την αριθμ. Φ.4260/2018/0000172/05-04-2018
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 24-04-2017 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΧΑ
(όνομα) ΑΡΜΑΝΤ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-07-1991, 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 30-06-2007 σύμφωνα με την αριθμ. 3798/0812-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής
Μακεδονίας.
3.- Με την αριθμ. Φ.4262/2018/0000267/05-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης, 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 25-04-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης
αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του
21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΓΚΑ
(όνομα) ΡΟΥΛΑ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-01-1997, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, 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. 866/
10-10-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
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(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
Με την Φ.4239/2017/0001044/05-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
30-03-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΥΛΙΑΝ (επώνυμο) ΣΠΑΧΙΟΥ (πατρώνυμο) ΤΟΜΟΡΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
07-02-2001, 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 30-06-2016
σύμφωνα με την αριθμ. 28686/10-03-2017 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 την αριθμ. Φ.3128/2018/0000555/12-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται δεκτό το από 16-02-2018 αίτημα του πατέρα της
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΣΤΑΛΛΜΑΝΝ (όνομα)
ΜΑΫΑ ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) ΧΑΡΙΣΙΟΣ, που γεννήθηκε
στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 04-04-2017, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο
2 του ν.3284/2004.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

Τεύχος Β’ 1531/04.05.2018

ΛΑΛΙ (όνομα) ΕΝΚΕΛΕΝΤ (πατρώνυμο) ΒΙΚΤΩΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-06-1992, και κατοικεί στο
Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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. 5837/31-05-2011 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
2.- Με την αριθμ. Φ.7334/2017/0017037/17-04-2018
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 23-10-2017 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΥΦΙ
(όνομα) ΜΑΡΣΕΛ (πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-11-1992, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ, 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
17-06-2008 σύμφωνα με την αριθμ. 12331/04-07-2012
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
3.- Με την αριθμ. Φ.7407/2017/0017130/17-04-2018
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 20-10-2017 δήλωση αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΕΛΕΖΙ (όνομα) ΕΡΒΙΣ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-11-1992, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ -ΕΥΟΣΜΟΥ, 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 30-06-2009 σύμφωνα με την
αριθμ. 837/12-08-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την αριθμ. Φ.7397/2017/0016749/17-04-2018
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 19-10-2017 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΙ-

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την αριθμ. Φ.13868/2018/0002762/17-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Τεύχος Β’ 1531/04.05.2018
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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 25-08-2017 δήλωση - αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΚΑΪ
(όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (πατρώνυμο) ΛΕΚ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-07-1995, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ -ΕΥΟΣΜΟΥ, 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
30-06-2013 σύμφωνα με την αριθμ. 16446/17-07-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
2.- Με την αριθμ. Φ.7382/2017/0016747/17-04-2018
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 19-10-2017 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΙΕΡΑ (όνομα) ΑΝΤΕΛΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-05-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛΤΑ,
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
30-06-2011 σύμφωνα με την αριθμ. 11789/02-07-2012
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
3.- Με την αριθμ. Φ.7393/2017/0017128/17-04-2018
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 20-10-2017 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΪΡΑΜΙ
(όνομα) ΑΟΥΡΟΡΑ (πατρώνυμο) ΚΥΡΙΑΚΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-01-1991, και κατοικεί στο Δήμο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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. 10590/02-07-2012
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
4.- Με την αριθμ. Φ.7392/2017/0017039/17-04-2018
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΄)
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γίνεται αποδεκτή η από 23-10-2017 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΙΛΑ (όνομα) ΕΝΤΕΛΑ (πατρώνυμο) ΧΑΪΝΤΑΡ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-09-1982, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 30-06-2001
σύμφωνα με την αριθμ. 15411/19-08-2011 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
5.- Με την αριθμ. Φ.7462/2017/0017408/17-04-2018
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 31-10-2017 δήλωση αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΧΟΝΤΟΛΛΑΡΙ (όνομα) ΝΑΝΤΙΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡΙΑΝ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-04-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, 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 10-09-2013
σύμφωνα με την αριθμ. 28456 (π.ε.)/23-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
6.- Με την αριθμ. Φ.7429/2018/0000046/17-04-2018
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 22-12-2017 δήλωση - αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΡΡΑ
(όνομα) ΤΖΕΝΣΙΛΑ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-06-1995, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, 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
30-06-2014 σύμφωνα με την αριθμ. 28770/11-12-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
7.- Με την αριθμ. Φ.7461/2018/0000038/17-04-2018
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 22-12-2017 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΝΤΟΛΛΑΡΙ (όνομα) ΤΖΕΝΣΙΛΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-05-1991, και κατοικεί στο
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Δήμο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, 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 30-06-2013
σύμφωνα με την αριθμ. 28455 (π.ε.)/02-05-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
8.- Με την αριθμ. Φ.7457/2018/0002705/17-04-2018
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 23-02-2018 δήλωση - αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΟΤΣΟ
(όνομα) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-11-1983, και κατοικεί στο
Δήμο ΔΕΛΤΑ, 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 30-06-2003
σύμφωνα με την αριθμ. 2492/09-02-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την αριθμ. Φ.7517/2017/0017754/17-04-2018
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 03-11-2017 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΡΣΟΥΛΙ (όνομα) ΗΛΙΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΩΝ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-01-1997, και κατοικεί στο Δήμο
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, 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 30-06-2015
σύμφωνα με την αριθμ. 8756/02-02-2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
2.- Με την αριθμ. Φ.10638/2017/0017883/17-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
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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 217Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 07-11-2017 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑΪ
(όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ (πατρώνυμο) ΜΠΕΝΤΡΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-04-1992, και κατοικεί στο Δήμο
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, 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. 37922/15-05-2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
3.- Με την αριθμ. Φ.7396/2017/0019090/17-04-2018
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 217Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 23-11-2017 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΜΤΖΙΑΝ (όνομα) ΧΟΒΧΑΝΝΕΣ (πατρώνυμο) ΑΡΜΕΝ, που
γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 15-03-1988, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 30-06-2007 σύμφωνα με την αριθμ.
1526/13-04-2011 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας.
4.- Με την αριθμ. Φ.10642/2017/0019492/17-04-2018
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 28-11-2017 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΛΙΜΙΑ
(όνομα) ΕΣΜΙΡ (πατρώνυμο) ΚΡΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-05-1995, και κατοικεί στο Δήμο
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, 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. 26302/29-07-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
5.- Με την αριθμ. Φ.7502/2017/0020009/17-04-2018
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 217Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 04-12-2017 δήλωση - αίτηση

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1531/04.05.2018

του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΦΙΛΟΚΙ
(όνομα) ΕΡΑΛΝΤ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-11-1992, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, 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 30-06-2009 σύμφωνα με την αριθμ.
11941/29-12-2010 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
6.- Με την αριθμ. Φ.7539/2017/0020320/17-04-2018
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 11-12-2017 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ (όνομα) ΑΡΤΟΥΡ (πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-06-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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. 27422/29-11-2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
7.- Με την αριθμ. Φ.7538/2017/0020923/17-04-2018
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 19-12-2017 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΪΣΟΥΡΑΤΖΕ (όνομα) ΚΑΧΑ (πατρώνυμο) ΓΚΙΟΡΓΚΙ, που
γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 18-01-1991, και κατοικεί
στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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. 13007/
05-08-2011 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την αριθμ. Φ.7378/2017/0017051/17-04-2018
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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 217Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 24-10-2017 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΑΠΙ
(όνομα) ΚΕΛΒΙΝ (πατρώνυμο) ΑΝΕΣΤΗ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-07-1994, και κατοικεί στο Δήμο
ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, 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 30-06-2009 σύμφωνα με την
αριθμ. 29355/01-12-2011 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας .
2.- Με την αριθμ. Φ.7395/2017/0017055/17-04-2018
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
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 24-10-2017 δήλωση αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΠΑΧΟ (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-05-1991, και κατοικεί
στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 30-06-2009 σύμφωνα με την αριθμ. 8633 /
28-07-2011 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
3.- Με την αριθμ. Φ.7456/2017/0017057/17-04-2018
απόφαση 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 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 24-10-2017 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΙΤΣΑΝΙ
(όνομα) ΓΕΝΤΣΙ (πατρώνυμο) ΠΑΝΤΕΛΗ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-06-1991, και κατοικεί στο Δήμο
ΔΕΛΤΑ, 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 30-06-2009
σύμφωνα με την αριθμ. 10009 / 17-05-2012 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
4.- Με την αριθμ. Φ.7473/2017/0017247/17-04-2018
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 1B του
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Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217
Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 30-10-2017 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΠΙ
(όνομα) ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-12-1990, και κατοικεί στο
Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, 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 30-06-2011 σύμφωνα με την αριθμ. 7941/
31-05-2012 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
5.- Με την αριθμ. Φ.7470/2017/0017243/17-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 30-10-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου
αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΣΚΕΡΙΑ (όνομα) ΑΡΜΠΕΡ (πατρώνυμο) ΝΤΕΦΡΙΜ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-07-1999, και κατοικεί
στο Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, 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 30-06-2015 σύμφωνα
με την αριθμ. 3835 / 30-05-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας .
6.- Με την αριθμ. Φ.7467/2017/0018076/17-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης, 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 02-11-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΛΑΜΙ (όνομα)
ΑΝΤΙΟΝ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-01-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ, 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 30-06-2016
σύμφωνα με την αριθμ. 30646 / 28-04-2017 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας .
7.- Με την αριθμ. Φ.7471/2017/0017766/17-04-2018
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 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 02-11-2017 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΚΕΡΙΑ
(όνομα) ΕΡΜΑΛ (πατρώνυμο) ΝΤΕΦΡΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-05-1996, και κατοικεί στο Δήμο

Τεύχος Β’ 1531/04.05.2018

ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, 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 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθμ. 3833/30-05-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
8.- Με την αριθμ. Φ.7492/2018/0000034/17-04-2018
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 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217
Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 21-12-2017 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΤΙΓΙΑ (όνομα) ΟΡΛΙΝΤ (πατρώνυμο) ΡΕΣΜΙ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-04-1993, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, 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 30-06-2010 σύμφωνα με την αριθμ. 7963/
07-05-2012 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας .
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την αριθμ. Φ.7463/2017/0017187/17-04-2018
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 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 31-10-2017 δήλωση - αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΡΓΚΑΡΙΑΝ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΕ (πατρώνυμο) ΒΑΡΝΤΑΝ, που
γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 22-01-1987, και κατοικεί
στο Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ, 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 30-06-2006 σύμφωνα με την αριθμ. 13846 /
26-08-2011 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας .
2.- Με την αριθμ. Φ.7546/2017/0018669/17-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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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 13-11-2017 δήλωση αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΣΑΧΒΕΡΝΤΙΑΝ (όνομα) ΜΑΡΙΑΜ (πατρώνυμο) ΑΣΟΤ, που
γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 01-10-1992, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 30-06-2010 σύμφωνα με την αριθμ. 15163
/ 17-09-2012 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας .
3.- Με την αριθμ. Φ.7540/2017/0020454/17-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 12-12-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΚΑΡΑΪ (όνομα) ΡΕΝΟΕΛΑ (πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-04-1997, και κατοικεί στο
Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 30-06-2013 σύμφωνα με την
αριθμ. 27423 / 27-11-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας .
4.- Με την αριθμ. Φ.7468/2017/0020789/17-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
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(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 18-12-2017 δήλωση αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΑΓΚΑΣΙ (όνομα) ΕΡΙΟΛΑ (πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-02-1994, και κατοικεί
στο Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, 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. 28625 /
12-12-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
5.- Με την αριθμ. Φ.9847/2018/0004869/17-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 30-03-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης
αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του
21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΠΗ
(όνομα) ΑΓΑΠΗ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 26-09-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθμ. 27920 /
28-11-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π.
διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση,
με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι:
www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συνδρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02015310405180008*

