
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

2 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

3 Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

4 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

5 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

6 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

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

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με τη Φ.205046/2017/0026056/22-09-2017 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν και μετά το 24/22-09-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου γίνεται δεκτή η από 03-12-2013 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΑΛΙΜΟΒΑ Όνομα ΒΑΣΙΛΕΙΑ Όν. πατρός 
ΡΑΒΙΛ, γεν. 08-01-1981 στο ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με τη Φ.206123/2017/0027106/22-09-2017 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν και μετά το 32/14-12-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται δεκτή η από 
10-02-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΥΒΙΡ Όνομα ΖΙΝΑΪΝΤΑ Όν. πατρός ΜΙΧΑ-
ΗΛ, γεν. 19-07-1971 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με τη Φ.206914/2017/0027396/22-09-2017 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν και μετά το 47/12-10-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 06-06-2013 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΙΣΕΓΙΑ Όνομα ΕΛΥΖΕ Όν. πατρός ΖΑΝ ΜΠΟΣ-
ΚΟ, γεν. 02-02-1985 στην ΡΟΥΑΝΤΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με τη Φ.83791/2017/0027821/26-09-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του 
ν.δ. 3370/1955 (258 Α΄), του άρθρου 69 παρ. 1 του 
ν. 2910/2001 (91 Α΄), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄)
και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α΄), γίνεται 
δεκτή η από 14-02-2000 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΝΤΟΥΣΙ Όνομα ΜΑΡΙΑ Όν. πατρός ΚΡΙΣΤΟ, 
γεν. 04-04-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με τη Φ.127242/2017/0028728/26-09-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 22 
παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το αριθμ. 5/23-05-2017
πρακτικό της Α΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 26-01-2010 αίτη-
ση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΑΛΑΛΙ Όνομα ΣΑΜΑΛ Όν. πατρός ΜΟΧΑ-
ΜΕΝΤ, γεν. 01-07-1969 στο ΙΡΑΚ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

   Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(2)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με τη Φ.201709/2017/0027338/26-09-2017 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν και μετά το 16/01-03-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 24-07-2012 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΣΤΑΝΤΣΕΒΑ Όνομα ΓΙΑΝΑ Όν. πατρός ΠΕΝΙΟ, 
γεν. 18-07-1972 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με τη Φ.202711/2017/0021785/26-09-2017 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν και μετά το 14/07-04-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 
07-04-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΛΗ Όνομα ΛΙΟΥΜΠΟΒ Όν. 
πατρός ΑΝΤΡΕΪ, γεν. 14-11-1973 στην ΡΩΣΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με τη Φ.203013/2017/0022094/26-09-2017 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν και μετά το 5/25-04-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλά-
δας γίνεται δεκτή η από 19-04-2012 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΛΛΟΣΗ Όνομα ΣΠΡΕΣΑ Όν. πατρός 
ΛΑΖΗ, γεν. 22-08-1960 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με τη Φ.202704/2017/0022096/26-09-2017 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν και μετά το 14/26-02-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατο-
λικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 28-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΤΟΥΣΙ Όνομα ΑΡΜΠΕΝ Όν. πατρός ΜΠΑ-
ΡΙΑΜ, γεν. 04-07-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με τη Φ.203186/2017/0020967/26-09-2017 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν και μετά το 20/18-03-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατο-
λικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 06-02-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΛΑ Όνομα ΕΛΙΝΟΡ Όν. πατρός ΡΕΜΕ, γεν. 
02-04-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(3)
 Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

    Με τη Φ.139021/2017/0022918/22-09-2017 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το 13/04-07-2013 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Ανατολικής Μακεδονίας - 
Θράκης γίνεται δεκτή η από 08-06-2012 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΡΟΥΝΖΕ Όνομα ΑΝΝΑ Όν. πατρός ΑΝΤΡΕΪ, 
γεν. 01-09-1969 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(4)
 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

    Με τη Φ.104989/2017/0019480/28-09-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
12-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΠΡΕΜΤΣΕ (PREMCE) ΣΟΦΟΚΛΗΣ (SOFOKLI) ον. 
πατρός ΣΤΕΦΑΝ (STEFAN), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.ΔΤ.Ο.) με αριθμό Α339921, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-03-1946 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

   Με εντολή
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(5)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

  Με τη Φ.108539/2017/0023170/27-09-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 30-01-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλο-
δαπού υπό στοιχεία: ΜΑΛΛΗ (MALI) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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(KOSTANDIN) ον. πατρός ΡΩΜΑΙΟ (ROMEO), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α364165, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
07-01-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

  Με εντολή
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(6)
 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

    1. Με τη Φ.6970/2017/0013081/28-09-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
26-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΑΝΤΩΝΗ (ANDONI) ΣΙΜΟΣ (SIMOS) ον. πατρός 
ΜΙΧΑΛΗΣ (MIHAL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α486650, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-01-1994 και κατοικεί 
στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

2. Με τη Φ. 10200/2017/0003394/28-09-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
26-06-2014 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΒΑΝΚΟ (VANKO) ΗΛΙΑ (ILIA) ον. πατρός ΛΙΓΚΟΡ 
(LIGOR), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α422578, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-10-1955 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΡΩΠΙΑΣ.

3. Με τη Φ.20166/2017/0017539/28-09-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
17-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΤΖΟΤΖΕ (ΧΟΧΕ) ΑΝΤΖΕΛΑ (ANXHELA) ον. 
πατρός ΘΩΜΑ (ΤΗΟΜΑ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α368240, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-04-1998 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΔΙΟΝΥΣΟΥ.

4. Με τη Φ.19097/2017/0015677/28-09-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
01-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΠΕΝΝΙΑΣ (PENIAS) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (DIMITRIOS) ον. 
πατρός ΒΥΡΩΝΑΣ (VYRON), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Β02768, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-06-1974 και κατοικεί 
στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ.

5. Με τη Φ.21981/2017/0011045/28-09-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
07-04-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΜΠΑΤΣΚΑ (BACKA) ΜΑΡΙΑ (MARIA) ov. πατρός 
ΓΙΩΡΓΟ (JORGO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότη-
τας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α501137, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-08-1998 και κατοικεί στο 
Δήμο ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ.

6. Με τη Φ. 12269/2017/0018103/28-09-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
07-05-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΣΤΑΥΡΟΥ (STAVRO) ΔΗΜΗΤΡΑ (DHIMITRA) 
ov. πατρός ΟΔΥΣΣΕΑΣ (ODHISEA), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α498847, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-10-1994 
και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.

7. Με τη Φ. 12267/2017/0018102/28-09-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
07-05-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΣΤΑΥΡΟΥ (STAVRO) ΖΩΗ (ΖΟΙ) ον. πατρός 
ΟΔΥΣΣΕΑΣ (ODHISEA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α498846, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-07-1993 και κατοικεί 
στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.

8. Με τη Φ.20219/2017/0016732/28-09-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
17-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΠΑΤΣΟΥ (PACO) ΕΡΙΟΛΑ (ERIOLA) ον. πατρός 
ΣΤΑΥΡΟ (STAVRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α500815, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-01-1985 και κατοικεί 
στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ.

 Με εντολή
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την αριθμ. Φ.2318/2017/0001296/15-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίαςκαι Στερεάς Ελλάδας, 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 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 05-04-2016 δήλωση -
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΚΑΡΑΦΙΛΙ (όνομα) ΕΝΤΕΡΙΝΟ (πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-06-1994, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθμ. 3498/21-03-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και 
εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από 
ΕΝΤΕΡΙΝΟ ΚΑΡΑΦΙΛΙ σε ΕΝΤΕΡΙΝΟ ΚΑΡΑΦΙΛΗΣ.

2. Με την αριθμ. Φ.2454/2017/0001318/15-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, 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 23-05-2016 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΕΪ-
ΝΤΟ (όνομα) ΣΑΪΜΙΡ (πατρώνυμο) ΦΙΤΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-07-1997, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθμ. 4772/15-4-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας .

3. Με την αριθμ. Φ.2382/2017/0001299/15-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, 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 25-04-2016 δήλωση - 
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυ-
μο) ΝΤΟΥΛΕ (όνομα) ΑΛΜΠΑΝΟ (πατρώνυμο) ΙΜΠΡΑ-
ΧΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-04-1990,
και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009 σύμφωνα 
με την αριθμ. 3581/21-03-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

4. Με την αριθμ. Φ.2358/2017/0001306/15-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, 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 19-04-2016 δήλωση -
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΝΤΙΚΟ (όνομα) ΦΑΜΠΙΟΛΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-07-1985, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2005 σύμφωνα με την αριθμ. 4680/15-04-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας .

 Ο Συντονιστής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ 

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