
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 τη φοί-
τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος 
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

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 διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

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 διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

4 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 διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

5 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-
λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

6 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-
λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

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 έχει 
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση 
του τέκνου.

8 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 διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

9 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-
λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

10 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-
λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 τη φοί-

τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 

το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος 

αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

  Με την Φ.34253/2018/0007833/11-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
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 25-04-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΤΣΑ (όνομα) ΕΝΔΡΙ 
(πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
10-06-1992, και κατοικεί στο Δήμο ΜΕΓΑΡΕΩΝ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την 
αριθμ. 4860/19/02-04-2018 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(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 διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.5630/2017/0004730/13-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
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 05-12-2017 δήλωση - αίτηση της μητέρας της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΣΙΛΒΙΑ (επώνυμο) ΑΒΝΤΟΥΛΛΑ 
(πατρώνυμο) ΚΕΜΑΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
20-05-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΑΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μη-
τέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 11-06-2003 και 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΒΝΤΟΥΛΛΑ (AVDULLA) (κύριο 

όνομα) ΚΕΜΑΛ (QEMAL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΡΟΥΝΙ (HARUNI) (κύριο όνομα) 

ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ (KLODJANA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

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 διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

    Με την Φ.5643/2017/0004810/13-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
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 12-12-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ (επώνυμο) ΣΚΕ-
ΜΠΙ (πατρώνυμο) ΓΕΤΝΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 18-10-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΤΗΝΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 02-08-2003 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, 
ενώ ο έτερος γονέας είναι κάτοχος οριστικού τίτλου νό-
μιμης διαμονής.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΚΕΜΠΙ (SHKEMBI) (κύριο όνομα) 

ΓΕΤΝΟΡ (JETNOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΚΕΜΠΙ (SHKEMBI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΛΕΡΤΑ (BLERTA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(4)
    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 διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

    Με την Φ.5646/2017/0004813/13-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
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 12-12-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΛΙΝΤ (επώνυμο) ΦΙΚΑΪ 
(πατρώνυμο) ΒΟΥΛΛΝΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 12-07-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
10-07-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ, ενώ ο έτερος γονέας είναι κάτοχος ορι-
στικού τίτλου νόμιμης διαμονής.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΙΚΑΪ (FIKAJ) (κύριο όνομα) 

ΒΟΥΛΛΝΕΤ (VULLNET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΛΕΤΣΑΪ (MALECAJ) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΙΝΤΑ (ALIDA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(5)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-
λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

  Με την Φ.5651/2017/0004826/13-06-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαί-
ου, 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 
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(όνομα) ΣΙΜΟΝΑ (επώνυμο) ΓΚΙΝΗ (πατρώνυμο) ΖΕΦ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-12-2001, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΠΑΡΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα την 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.3/9911/
28-11-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτί-
ου Αιγαίου.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(6)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-

λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

    Με την Φ.5652/2017/0004827/13-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
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) ΣΕΛΙΝΤΟΝΑ (επώνυμο) ΓΚΙΝΗ (πατρώνυμο) ΖΕΦ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-12-2001, και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΑΡΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2017 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.3/9912/29-11-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

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 έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου.

    Με την Φ.5653/2017/0004828/13-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
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 13-12-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΙΓΟΝΑ (επώνυμο) ΟΥΚΑ 
(πατρώνυμο) ΤΖΕΒΝΤΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 23-03-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 06-08-2001 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, 
ενώ ο έτερος γονέας είναι κάτοχος οριστικού τίτλου νό-
μιμης διαμονής.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΥΚΑ (UKA) (κύριο όνομα) ΤΖΕΒ-

ΝΤΕΤ (XHEVDET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΥΚΑ (UKA) (κύριο όνομα) ΝΕ-

ΤΖΜΙΕ (NEXHMIJE).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(8)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο 

τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελ-

λάδα έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό 

σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον 

γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε του-

λάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του 

τέκνου.

    Με την Φ.5654/2017/0004830/13-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
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 
13-12-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΕΡΜΙΡ (επώνυμο) ΟΥΚΑ (πατρώνυμο) 
ΤΖΕΒΝΤΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-04-2009,
και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 06-08-2001 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ενώ ο έτερος 
γονέας είναι κάτοχος οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΥΚΑ (UKA) (κύριο όνομα) ΤΖΕΒ-

ΝΤΕΤ (XHEVDET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΥΚΑ (UKA) (κύριο όνομα) ΝΕ-

ΤΖΜΙΕ (NEXHMIJE).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
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(9)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-

λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

    Με την Φ.3105/2018/0000356/07-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από
12-02-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΜΙΚΑΕΛΑ (επώνυμο) ΤΖΕΛΟ 
(πατρώνυμο) ΦΑΡΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
13-12-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟ-
ΛΙΝΔΡΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 
21840/27-09-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

(10)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-

λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ.3112/2018/0000437/07-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από
16-02-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΕΛΑ (επώνυμο) ΤΣΙΠΙ (πατρώ-
νυμο) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
04-08-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ, 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 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθμ. 30217/21-12-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

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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