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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την υπ’ αριθμ. Φ.204928/2017/0033324/
10-11-2017 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 33/
14-09-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 13-11-2014 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΡΑΟΥΡ Όνομα ΕΟΥΤΖΕΝΙΟΥ Όν. πατρός 
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, γεν. 23-07-1987 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αριθμ. Φ.206132/2017/0032879/
10-11-2017 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 84/
01-12-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Αθηνών Α΄ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γί-
νεται δεκτή η από 24-10-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΒΑΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΓΑΣΑΚΗ Όνομα ΑΝΑΜΑ-
ΡΙΑ - ΛΙΒΙΑ Όν. πατρός ΑΟΥΓΚΟΥΣΤΙΝ, γεν. 16-01-1983 
στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας.

3. Με την υπ’ αριθμ. Φ.145685/2017/0031872/
10-11-2017 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 7/2014/ 
08-07-2014 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Θεσσαλονίκης γίνεται δεκτή η από 07-10-2010 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΤΕΒΟΣΙΑΝ Όνομα ΡΑΪΣΑ Όν. πατρός ΣΕΡΙ-
ΟΖΑ, γεν. 05-07-1946 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αριθμ. Φ.206056/2017/0031981/
10-11-2017 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 41/
07-09-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 18-06-2013 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΡΙΤΣΙ Όνομα ΥΛΜΠΕΡ Όν. πατρός ΧΑΜΙΤ, 
γεν. 19-01-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αριθμ. Φ.208337/2017/0033558/
10-11-2017 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 5/
08-05-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 
24-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΛΙΑΪ Όνομα ΕΜΙΛΙΑΝΟ Όν. πατρός ΦΙΚΙΡΙ, 
γεν. 13-12-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

    (2) 
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την υπ’ αριθμ. Φ.207110/2017/0032643/
06-11-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το 
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ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 28/
16-11-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Κρήτης γίνεται δεκτή η από 13-11-2013 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΝΤΕΡΑΪ Όνομα ΣΟΦΙΑ Όν. πατρός ΤΖΕΒ-
ΝΤΕΤ, γεν. 05-11-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αριθμ. Φ.207460/2017/0033120/
06-11-2017 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 8/
02-02-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 12-12-2013 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΝΙ Όνομα ΛΙΛΙΑΝΑ Όν. πατρός ΛΑΜΠΗ, 
γεν. 31-01-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αριθμ. Φ.198443/2017/0031945/
06-11-2017 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 42/
02-07-2015 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 19-12-2013 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΡΑΚΑΪ Όνομα ΚΙΜΕΤ Όν. πατρός ΜΠΑΤΙΑΡ, 
γεν. 05-10-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αριθμ. Φ.207491/2017/0033125/
06-11-2017 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 9/
08-02-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 14-11-2013 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΔΗΜΑ Όνομα ΛΟΡΕΝΤΣ Όν. πατρός ΛΑΖΙ, 
γεν. 29-09-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αριθμ. Φ.206417/2017/0032043/
06-11-2017 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 48/
14-10-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 21-03-2013 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΗΤΡΟ Όνομα ΧΡΗΣΤΟ Όν. πατρός ΘΩΜΑ, 
γεν. 25-03-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπ’ αριθμ. Φ.208191/2017/0031116/
06-11-2017 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 5/
08-05-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 
18-06-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΡΟΒΕΣΗ Όνομα ΑΡΤΟΥΡ Όν. πατρός 
ΘΕΜΗ, γεν. 09-08-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

      (3) 
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την υπ’ αριθμ. Φ.207329/2017/0031102/
06-11-2017 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 16/
02-03-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Αθηνών Α΄ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γί-
νεται δεκτή η από 26-02-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΟΣΚΟΒΑ Όνομα ΒΕΛΙΤΣΚΑ Όν. πατρός ΧΡΙ-
ΣΤΟ, γεν. 21-10-1944 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αριθμ. Φ.207355/2017/0030448/
06-11-2017 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 3/
18-01-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 16-01-2014 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΤΣΜΑΡΣΚΑ Όνομα ΝΤΟΡΟΤΑ Όν. πατρός 
ΧΕΝΡΙΚ ΣΤΑΝΙΣΛΑΒ, γεν. 14-10-1965 στην ΠΟΛΩΝΙΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αριθμ. Φ.137175/2017/0002798/
06-11-2017 απόφαση Υπουργού του 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 21/
06-06-2012 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Αθηνών Α΄ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γί-
νεται δεκτή η από 23-04-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΕΡΑΜΑ Όνομα ΙΡΕΝΑ Όν. πατρός ΝΕΖΙΡ, 
γεν. 15-01-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αριθμ. Φ.143415/2017/0020009/
06-11-2017 απόφαση Υπουργού του Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
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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 υπ’ αριθμ. 
5/22-06-2017 πρακτικό της Γ΄ Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 
18-06-2008 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΙΑΠΑ Όνομα ΣΒΙΤΛΑΝΑ Όν. πατρός ΜΙΧΑΪ-
ΛΟ, γεν. 01-06-1972 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αριθμ. Φ.139534/2017/0028904/
06-11-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα 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 τρο-
ποποίησή τους με τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄) 
και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το 
υπ’ αριθμ. 22/22-06-2016 πρακτικό της Α΄ Επιτροπής 
Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται 
δεκτή η από 31-03-2009 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΟΜΠΑΧΙ Όνομα ΜΩΧΑΜΕΝΤ Όν. πατρός 
ΑΜΠΝΤΕΛ-ΓΑΝΙ, γεν. 20-03-1962 στην ΣΥΡΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(4)
        Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την υπ’ αριθμ. Φ.1126/2017/0000183/08-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή 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. 5β του άρθρου 
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 06-06-2016 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΧΑΤΕ (όνομα) ΕΝΙ (πατρώνυμο) ΝΤΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-05-1997 και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΕΒΑΔΕΩΝ, 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 30-06-2015 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.20.4/4315 / 20-05-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την υπ’ αριθμ. Φ.1144/2017/0001143/08-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή 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. 5β του άρθρου 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 14-06-2016 δήλωση - αίτηση 

της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟ-
ΚΑ (όνομα) ΑΛΓΚΕΡΣΙΝΤΑ (πατρώνυμο) ΜΑΡΙΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-03-1997 και κατοικεί 
στο Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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 30-06-2015 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.20.4/3235 
/ 11-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε-
ρεάς Ελλάδας.

3. Με την υπ’ αριθμ. Φ.1162/2017/0001139/08-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή 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. 5β του άρθρου 
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 29-06-2016 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΑΡΙΦ (όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ (πατρώνυμο) ΡΩΜΑΙΟ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-06-1988 και κατοικεί 
στο Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ, 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 30-06-2008 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.20.4/3624 /
25-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε-
ρεάς Ελλάδας.

4. Με την υπ’ αριθμ. Φ.1204/2017/0001123/08-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή 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. 5β του άρθρου 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 27-07-2016 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΑΝΙ 
(όνομα) ΕΡΙΟΝ (πατρώνυμο) ΜΠΕΝΤΡΙ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-02-1995 και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΕΒΑΔΕΩΝ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.20.4/5802 / 21-07-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

5. Με την υπ’ αριθμ. Φ.1201/2017/0001161/08-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή 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. 5β του άρθρου 
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 27-07-2016 δήλωση - αί-
τηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΧΑΪΝΤΕΡΔΙ (όνομα) ΝΤΕΝΙΣ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-02-1997 και κατοικεί 
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στο Δήμο ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, 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 30-06-2015 σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. Φ.20.4/5708 / 22-07-2016 βεβαίωση της Πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

6. Με την υπ’ αριθμ. Φ.1200/2017/0001159/08-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή 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. 5β του άρθρου 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 27-07-2016 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ 
(όνομα) ΓΚΟΥΡΠΡΙΤ (πατρώνυμο) ΝΤΑΡΣΑΝ, που γεννή-
θηκε στην ΙΝΔΙΑ την 06-01-1993 και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΗΒΑΙΩΝ, 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 30-06-2014 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.20.4/5583 / 07-07-2016 

βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

7. Με την υπ’ αριθμ. Φ.1199/2017/0001163/08-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή 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. 5β του άρθρου 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 27-07-2016 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ 
(όνομα) ΤΖΑΣΠΡΙΤ (πατρώνυμο) ΝΤΑΡΣΑΝ, που γεννή-
θηκε στην ΙΝΔΙΑ την 29-04-1994 και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΗΒΑΙΩΝ, 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 30-06-2014 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.20.4/5584 / 07-07-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας 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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