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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ.88612/2015/0001229/19-12-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό 
το από 01-03-2013 αίτημα της (επώνυμο) ΧΕΝ (όνομα) 
ΟΦΡΑ (πατρώνυμο) ΓΙΑΚΩΒ, που γεννήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ
την 17-07-1959, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 4 του 
ν.δ. 3370/1955.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(2)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.89091/2017/0031161/29-12-2017 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 
05-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΜΠΟΤΣΗ (BOCI) POENT (ROENT) ον. πατρός 
ΔΗΜΗΤΡΑΚ (DHIMITRAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α373734, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-04-1991 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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2.- Με την Φ.108272/2017/0009191/29-12-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
10-09-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΠΕΤΣΑΛΛΑΡΗ (PECALLARI) ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
(PANDELI) ον. πατρός ΓΙΩΡΓΗ (JORGJI), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α340415, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-06-1981 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ.111197/2017/0020612/20-12-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
25 παρ. 2 του ν.  3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α), γίνεται δεκτό 
το από 31-07-2017 αίτημα του (επώνυμο) ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
(όνομα) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που 
γεννήθηκε στο ΗΝ. ΒΑΣ. Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ την 23-02-1971, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(4)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ.3631/2017/0000407/22-12-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται δεκτό το από 17-11-2017 αίτημα του (επώνυμο) 
ΜΠΕΧΑΡ (όνομα) ΕΡΕΖ (πατρώνυμο) ΑΡΙΚ, που γεννή-
θηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 14-05-1980, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
1 εδ. α' του ν. δ. 3370/1955.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΤΣΟΥ

Ι

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.2555/2017/0001331/08-12-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
08-06-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΧΜΕΤΑΪ (όνομα) ΡΕΤΖΙΝΑ (πα-
τρώνυμο) ΜΙΜΟΖ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
14-07-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΚΙΛΚΙΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει 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 30-06-2016 σύμφωνα με την 
αριθ. 1470 / 25-05-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την Φ.2562/2017/0001359/08-12-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
27-06-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΟΚΑ (όνομα) ΕΡΒΙΝ (πατρώ-
νυμο) ΛΑΒΝΤΕΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
15-04-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΚΙΛΚΙΣ, 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 30-06-2016 σύμφωνα με την 
αριθ. 41922 (π.ε.) / 16-05-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτογράφησης 

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

Ι

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 Με την Φ.4551/2017/0002851/14-12-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας- Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
05-12-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕΛ (επώνυμο) ΣΕΪΤΛΛΙ (πα-
τρώνυμο) ΦΛΟΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
13-10-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
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σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθ. 4706/21-11-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτογράφησης 

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

Ι

(7)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.4078/2017/0002705/14-12-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
12-12-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΜΤΣΙΑ (όνομα) 
ΛΕΟΝΑΡΝΤ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΑΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-07-1998, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την 
αριθ. 2835/14-10-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την Φ.4096/2017/0003092/14-12-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 09-
01-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΕΡΟΥΜΟΒ 
(όνομα) ΑΛΕΞΕΪ (πατρώνυμο) ΑΡΜΕΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-08-1997, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. 1090/
4-10-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας . Εγκρίνουμε τον εξελληνισμό από 
"ΑΛΕΞΕΪ" σε "ΑΛΕΞΙΟΣ".

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτογράφησης 

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

(8)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει ολοκληρώσει μετά 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.38860/2017/0006385/03-01-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 25-10-2017 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΙΝΙ 
(όνομα) ΜΑΡΤΙΝ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-12-1997, και κατοικεί στο Δήμο 
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2017 σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.1/10489/
18-10-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτι-
κής Ελλάδας και εγκρίνουμε τον εξελληνισμό του ονομα-
τεπωνύμου του από ΜΑΡΤΙΝ ΓΚΙΝΙ σε ΜΑΡΤΙΝ ΓΚΙΝΗΣ.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(9)

    Διόρθωση απόφασης περί απόκτησης ελληνικής 

ιθαγένειας από αλλοδαπή που έχει ολοκληρώσει 

πριν την 9/7/2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο ολοκλήρω-

σης αυτής ήταν ενήλικη αλλά δεν είχε υπερβεί το 

23ο έτος της ηλικίας της.

  Με την Φ. 38686/2017/0005674/03.01.2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, διορθώθηκε η αριθ. 
Φ. 38686/ 2017/0005672/30-10-2017 (ΦΕΚ 3918/ τ. Β΄/ 
07-11-2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυασμό 
με την παρ. 1B παρ. 1 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), περί απόκτησης ελληνι-
κής ιθαγένειας από την ενήλικη αλλοδαπή με στοιχεία: 
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(επώνυμο) ΤΣΟΜΟ, (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, (πατρώνυμο) 

ΘΥΜΙΟΣ, ως προς τον εξελληνισμό του επωνύμου της, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 1B του 

ΚΕΙ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1Α του ν.  4332/2015, 

από «ΤΣΟΥΜΟΥ» σε «ΤΣΟΜΟΥ».

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(10)
      Στην Φ.200661/2017/0003059/15-02-2017 απόφαση 

του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
679/06-03-2017 (τ. Β΄), διορθώνεται το επώνυμο:

από το λανθασμένο: «ΑΛΙ ΦΑΡΟΥΚ»
στο ορθό: «ΦΑΡΟΥΚ» 
και το όνομα:
από το λανθασμένο: «ΜΟΥΧΑΜΑΝΤ»
στο ορθό: «ΜΟΥΧΑΜΑΝΤ ΑΛΙ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)  

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