
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 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.

3 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.

4 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.

5 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

8 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

9 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

10 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

11 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

 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.34703/2018/0001013/06-02-2018 απόφαση 
του Συντονιστή 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 
12-10-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΑ (επώνυμο) ΛΙΤΣΙ (πατρώνυμο) 
ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-12-2004,
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 του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 03-03-2002 και η μητέρα 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΙΤΣΙ (LICI) 
(κύριο όνομα) ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΙΤΣΙ (LICI) 
(κύριο όνομα) ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(2)
    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 αριθ. Φ.3476/2017/0003368/22-01-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 21-12-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (όνομα) 
ΕΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 30-04-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΚΥΜΗΣ - 
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, 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 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/9841/01-12-2016 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

  Ο Συντονιστής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

(3)
    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. 

 Με την αριθ. Φ.2824/2017/0002556/21-11-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 12-12-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΙΧΑΗΛΩΒ 
(όνομα) ΝΤΙΟΝΙΣ (πατρώνυμο) ΜΕΡΙΤΟΝ, που γεννήθηκε 
στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 17-09-1992, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΛΛΑΣ, 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 30-06-2011 
σύμφωνα με την αριθ. 2798/18-10-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

(4)
    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.

  Με την αριθ. Φ.2935/2017/0002947/29-01-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 27-03-2017 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΟΥΛΛΧΑΪ 
(όνομα) ΕΡΜΙΡΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-08-1994, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΛΛΑΣ, 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 αριθ. 17816/28-02-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την αριθμ. Φ.3166/2018/0000031/19-01-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται δεκτό το από 19-12-2017 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΡΑΝΤΩΚΗΣ (όνομα) 
ΑΝΤΩΝΗΣ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-03-2013, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την αριθμ. Φ.3146/2017/0003324/10-01-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
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τάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 
Α΄), γίνεται δεκτό το από 28-11-2017 αίτημα του πατέρα 
του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ (όνο-
μα) ΝΙΚΟΛΑ (πατρώνυμο) ΘΕΟΔΩΡΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-09-2013, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την αριθμ. Φ.3148/2017/0003351/10-01-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται δεκτό το από 30-11-2017 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ (όνομα) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-09-2017, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την αριθμ. Φ.2347/2017/0003390/10-01-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 
Α΄), γίνεται δεκτό το από 19-05-2015 αίτημα του (επώ-
νυμο) ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ (όνομα) ΜΑΡΙΝΟ (πατρώνυμο) 
ΒΙΛΚΟ, που γεννήθηκε στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ την 06-04-1974, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ. β΄ του ν.δ. 3370/1955. 

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(9)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την αριθμ. Φ.3168/2017/0003485/19-01-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
δια τάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 
217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 18-12-2017 αίτημα του πα-
τέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΙΔΗΣ (όνομα) ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-06-2016, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(10)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα .

 Με την Φ.7244/2017/0002870/18-12-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν.  3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
20-10-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΓΙΩΡΓΙΝΑ (επώνυμο) ΤΣΕΚΡΕΖΙ (πατρώνυ-
μο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-08-2001,
και κατοικεί στο Δήμο ΣΕΡΡΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την 
αριθ. 21955/28-09-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

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

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

Ι

(11)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ.7236/2017/0002560/22-12-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 05-10-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΝΤΖΙ (επώνυμο) ΤΖΙΜΠΡΑ-
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ΚΟΥ (πατρώνυμο) ΣΑΜΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 02-01-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθ. 21305/21-09-2017 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  

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