
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 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.

2 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.

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

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 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.

6 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.

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

8 Ανάκληση απόφασης κτήσης της Ελληνικής Ιθα-
γένειας.

9 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

10 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
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.5254/2017/0001638/05-12-2018 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 11.05.2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΟΥΡΙΤΣΙΟ (επώνυμο) ΚΑΓΙΟ 
(πατρώνυμο) ΧΑΤΖΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
28.12.2006, και κατοικεί στο Δήμο ΑΝΔΡΟΥ, για την από-
κτηση 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 31.07.2002 και κατέ-
χει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ενώ και ο 
έτερος γονέας είναι κάτοχος οριστικού τίτλου διαμονής.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΓΙΟ (KAJO) (κύριο όνομα) 

ΧΑΤΖΙ (HAXHI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΓΙΟ (KAJO) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΛΛΑΝΤΥΣΕ (DALLANDYSE).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(2)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδα-

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

φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλι-

κος αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλι-

κίας του.

Με την Φ.5345/2018/0004190/05-12-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
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 26-06-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΥΡΧΑΝΙ (όνομα) ΕΛΤΟΝ 
(πατρώνυμο) ΡΕΣΜΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
14-11-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΡΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει 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 30-06-2015 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.20.3/4706/29-05-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(3)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδα-

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

φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενή-

λικη αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλι-

κίας της.

Με την Φ.1537/2018/0001443/ΑΚ/30-11-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, 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 05-11-2018 δήλωση - αίτη-
ση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΚΑΜΠΕΡΑΪ (όνομα) ΑΟΥΡΕΛΑ (πατρώνυμο) ΚΑΣΤΡΙΩΤ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-04-1991, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΣΑΜΟΥ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους 
της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την αριθ. 
5331/25-09-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Βορείου Αιγαίου και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός 
του ονοματεπωνύμου της από ΑΟΥΡΕΛΑ ΚΑΜΠΕΡΑΪ 
σε ΑΟΥΡΕΛΑ ΚΑΜΠΕΡΑΗ.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ

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.1531/2018/0001479/ΑΚ/28-11-2018 απόφα-
ση 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 25-10-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΙΣΜΗΝΗ (επώνυμο) ΣΕΜΙΝΙ 
(πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 19-01-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΜΟΥ, 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, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 23-07-2001 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΜΙΝΙ (SEMINI) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΜΙΝΙ (SEMINI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΛΕΝΤΙΑΝΑ (BLEDJANA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ
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(5)
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 δι-

έμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον 

συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

Με την Φ.3690/2018/0000320/30-11-2018 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 16-11-2018 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΑ (επώνυμο) 
ΝΤΟΥΡΜΠΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-04-2012, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΒΔΗΡΩΝ, 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 13-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΡΜΠΑΚΟΥ (DURBAKU) 

(κύριο όνομα) ΣΠΕΤΙΜ (SHPETIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΡΜΠΑΚΟΥ (DURBAKU) 

(κύριο όνομα) ΑΛΝΤΑ (ALDA).

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

(6)
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.2701/2018/0000425/05-12-2018 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 01-11-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΡΣΙΝΤΙΟΝ 
(επώνυμο) ΓΑΤΣΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΡΓΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-09-2012, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, 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 04-09-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΑΤΣΙ (GJACI) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΡΓΙ (GJERGJI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΑΤΣΙ (GJACI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΙΝΤΑ (ANIDA).

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

(7)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

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

τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 

το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 

δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

Με την Φ.2698/2018/0000426/05-12-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
18.10.2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΟΥΛΕΚΟΥ (όνομα) ΚΕΣΙΑΝΑ (πα-
τρώνυμο) ΦΛΟΡΕΝΤΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
07-07-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, 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 παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με 
την αριθ. Φ.21.1/6370/03-07-2018 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

(8)
Ανάκληση απόφασης κτήσης της Ελληνικής Ιθα-

γένειας.

Με την Φ.18516/19406/29-11-2018 απόφαση του Συ-
ντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θρά-
κης ανακαλείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
25 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α’) και του άρθρου 21 του 
ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α’), η αριθ. 23659/04/27-07-2005 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας και η από 12-10-2005 ορθή επανά-
ληψη αυτής περί καθορισμού ιθαγένειας των: α) (επων.) 
ΣΠΥΡΟΥ (κ.ον.) ΔΑΒΙΔ (πατρων.) ΣΠΥΡΟ που γεννήθηκε 
στις 27-10-1964 στην Αλβανία β) (επων.) ΣΠΙΡΑ (κ.ον.) 
ΣΩΤΗΡ (πατρων.) ΣΠΥΡΟ που γεννήθηκε στις 25-2-
1966 στην Αλβανία και του τέκνου του (επων.) ΣΠΙΡΑ 
(κ.ον.) ΗΛΙΑ που γεννήθηκε στις 23-4-2002 στην Αλβανία 
γ) (επων.) ΛΙΤΣΟ (κ.ον.) ΟΛΥΒΙΑ (πατρων.) ΣΠΥΡΟ το 
γένος Σπίρα που γεννήθηκε στις 8-11-1977 στην Αλβα-
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νία και του τέκνου της (επων.) ΛΙΤΣΟ (κ.ον.) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
(πατρων.) ΛΕΥΤΕΡ που γεννήθηκε στις 5-10-1998 στην 
Ελλάδα λόγω μη συνδρομής των νομίμων για την έκδοσή 
της προϋποθέσεων.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.- Με την Φ.10620/2018/0012200/03-12-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας -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 17-11-2015 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΡΕΝΙΑΣΙ (όνομα) 
ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-10-1991, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ, 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 30-06-2010 
σύμφωνα με την αριθ. 10714/21-07-2011 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2.- Με την Φ.12703/2018/0018303/03-12-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας -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 Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται απο-
δεκτή η από 28-04-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΕΛΟ (όνομα) ΙΝΕΣΑ 
(πατρώνυμο) ΕΛΣΟΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
27-01-1993, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 

σχολείου στην Ελλάδα την 30.06.2011 σύμφωνα με την 
αριθ. 19148/21-11-2012 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.- Με την Φ.11572/2018/0017448/30-11-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
28-01-2016 δήλωση - αίτηση της αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΤΣΕΛΑΪ (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ (πατρώνυμο) ΡΕ-
ΦΑΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-03-1991, και 
κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ -ΕΥΟΣΜΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απο-
λυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 25-11-2015 
από ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.

2. Με την Φ.10951/2018/0012358/30-11-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - 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. 2 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 07-12-2015 δήλωση - αίτηση της αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΝΕΛΛΗ (όνομα) ΚΛΕ-
ΝΙΑ (πατρώνυμο) ΕΡΙΚΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 10-05-1983, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελ-
ληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 
12-10-2012 από ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

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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