
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

2 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8η-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.

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

4 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλ-
λοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικη.

5 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/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.

6 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8η-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.

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

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1.- Με την Φ.207668/2017/0029891/27-10-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 

(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 17/25-04-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της 
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 21-02-2013 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΟΥΑΡΝΤΑ Όνομα ΣΑΝΤΙ Όν. πατρός ΣΑΚΙΡ, 
γεν. 23-09-1992 στο ΙΡΑΚ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.208662/2017/0030038/27-10-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 28/01-06-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της 
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 06-03-2014 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΙΚΟΛΑ Όνομα ΛΑΕΡΤ Όν. πατρός ΒΕΛΙΣΑ, 
γεν. 21-04-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

I

(2)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8η-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέ-

ας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη δι-

αμονή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη 

γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.34263/2017/0022198/18-10-2017 απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
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 25-01-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλι-
κης με στοιχεία (όνομα) ΙΟΥΛΙΕΤΑ (επώνυμο) ΝΤΑΟΥΛΙΑ 
(πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 07-07-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΜΕΓΑΡΕΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
03-09-2001 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΟΥΛΙΑ (DAULLJA) (κύριο όνο-

μα) ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΟΥΛΙΑ (DAULLJA) (κύριο όνο-

μα) ΛΟΥΪΖΑ (LUIZA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

I

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  Με την Φ.37739/2016/0007173/18-10-2017 απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
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 04-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΖΕΦ (επώνυμο) ΤΟΥΤΣΙ 
(πατρώνυμο) ΓΚΙΟΒΑΛΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 20-06-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ, 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 
27-05-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΥΤΣΙ (TUCI) (κύριο όνομα) 

ΓΚΙΟΒΑΛΙΝ (GJOVALIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΥΤΣΙ (TUCI) (κύριο όνομα) ΜΙ-

ΜΟΖΑ (ΜΙΜΟΖΑ).
Με την Φ.37740/2016/0007174/18-10-2017 απόφαση 

του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
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 
04-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΑ (επώνυμο) ΤΟΥΤΣΙ (πατρώνυ-
μο) ΓΚΙΟΒΑΛΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-09-
2007, και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 27-05-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΥΤΣΙ (TUCI) (κύριο όνομα) 

ΓΚΙΟΒΑΛΙΝ (GJOVALIN).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΥΤΣΙ (TUCI) (κύριο όνομα) ΜΙ-
ΜΟΖΑ (ΜΙΜΟΖΑ).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

I

(4)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλι-

κη αλλοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 

9η/7/2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην 

Ελλάδα και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής 

ήταν ανήλικη.

  Με την αριθ. Φ.37096/2017/0018376/11-10-2017 από-
φαση του Συντονιστή της 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. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 29-02-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΕΚΣΤΑΚΑΪ 
(όνομα) ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ (πατρώνυμο) ΛΕΣ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-11-1995, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με 
την αριθ. 15645/82 / 15-01-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

I

(5)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/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 αριθ. Φ.19939/2017/0017555/11-10-2017 από-
φαση του Συντονιστή της 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 20-07-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑΪ (όνομα) 
ΑΛΜΑ (πατρώνυμο) ΜΟΥΣΤΑΦΑ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-08-1991, και κατοικεί στο Δήμο ΖΩ-
ΓΡΑΦΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη 
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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. 9760/9 / 26-06-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

I

(6)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8η-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέ-

ας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη δι-

αμονή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη 

γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.37535/2016/0006046/11-10-2017 απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
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 
23-03-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΕΡΓΚΙΣ (επώνυμο) ΠΑΛΑΪ (πατρώ-
νυμο) ΛΕΟΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
27-02-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξα-
κολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο 
πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 09-08-2001 
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕ-
ΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΛΑΪ (PALAJ) (κύριο όνομα) 

ΛΕΟΝΑΡΝΤ (LEONARD).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΛΑΪ (PALAJ) (κύριο όνομα) ΜΑ-

ΡΙΕΤΑ (MARJETA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

I

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  Με την αριθ. Φ.705/2017/0000738/27-10-2017 από-
φαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 09-02-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλι-

κου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΚΑΒΟ (KAVO) (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ALEKSANDROS) 
(πατρώνυμο) ΑΛΕΞ (ALEKS), που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 09-12-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛΦΩΝ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρα-
κολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμ-
φωνα με την αριθ. Φ.20.4/10338 / 14-12-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Με την αριθ. Φ.707/2017/0000779/27-10-2017 από-
φαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 08-02-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρω-
ση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυ-
μο) ΛΕΚΑ (LEKA) (όνομα) ΑΝΤΖΙ (ΑΝΧΗΙ) (πατρώνυμο) 
ΑΠΟΣΤΟΛ (APOSTOL), που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 03-02-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛΦΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 10-09-2012 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/1005/07-02-2017 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Με την αριθ. Φ.726/2017/0000773/27-10-2017 από-
φαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 24-04-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΝΤΙΝΓΚΟ (DINGO) (όνομα) ΝΟΒΡΟΥΣ (NOVRUS) (πατρώ-
νυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ (ALBERT), που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 01-08-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΔΩΡΙΔΟΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/1702/
06-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε-
ρεάς Ελλάδας.

Με την αριθ. Φ.734/2017/0000736/27-10-2017 από-
φαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 22-05-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΑΛΙΟΥ (ALIU) (όνομα) ΣΑΒΙΝΑ (SAVINA) (πατρώνυμο) 
ΧΑΪΝΤΑΡ (HAJDAR), που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
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23-07-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΔΩΡΙΔΟΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.20.4/3380/28-04-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Με την αριθ. Φ.737/2017/0000771/27-10-2017 από-
φαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 06-06-2017 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΓΚΙΕΡΓΚΟ (GJERGO) (όνομα) ΣΤΕΛΙΟ (STELIO) 
(πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR), που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-07-1996, και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΕΛΦΩΝ, 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 30-06-2014 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/4453 / 26-05-2017 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Με την αριθ. Φ.747/2017/0000777/27-10-2017 από-
φαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - 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 11-08-2017 δήλωση - αίτηση 

της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΦΑΡ-
ΡΟΥΚΟΥ (FARRUKU) (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑ (XHULIA) (πατρώ-
νυμο) ΙΣΜΑΗΛ (ISMAIL), που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 30-07-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛΦΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.20.4/5833/24-07-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Με την αριθ. Φ.736/2017/0000775/27-10-2017 από-
φαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 06-06-2017 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΚΑΡΟΒ 
(MACAROV) (όνομα) ΕΛΕΝΑ (ELENA) (πατρώνυμο) ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΥ (ALEXANDRU), που γεννήθηκε στην ΜΟΛΔΑ-
ΒΙΑ την 08-04-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛΦΩΝ, 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 30-06-2016 σύμφωνα με 
την αριθ. Φ.20.4/4361/01-06-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ  

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