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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών .

 1. Με την Φ.204131/2018/0002746/05-03-2018 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 27/13-07-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 

31-01-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΑΝΤΜΠΑΝ Όνομα ΝΑΜΠΙΛ Όν. πατρός 
ΜΟΥΝΙΡ, γεν. 27-09-1984 στην ΣΥΡΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.208790/2018/0002853/07-03-2018 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 5/08-02-2017 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πει-
ραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
05-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΝΟΜΙ Όνομα ΡΟΜΕΟ Όν. πατρός ΠΕΤΡΑΚ, 
γεν. 12-04-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.209861/2017/0034647/07-03-2018 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 7/15-02-2017 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πει-
ραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
07-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΧΙΡΛΛΑΡΙ Όνομα ΚΛΩΝΤΙΑΝΑ Όν. πατρός 
ΣΕΦΚΕΤ, γεν. 06-09-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.209877/2017/0034709/07-03-2018 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 8/22-02-2017 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα,  Πει-
ραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
12-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: 

Επώνυμο ΤΑΚΑ Όνομα ΚΩΣΤΑ Όν. πατρός ΓΙΩΡΓΟ, γεν. 
09-03-1957 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της  ελλη-
νικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.144032/2018/0002749/07-03-2018 απόφα-
ση 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΄), 
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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. 6/06-09-2017 πρα-
κτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 23-09-2008 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΖΑΡΕΒΑ Όνομα ΕΛΕΝΑ Όν. πατρός 
ΚΑΖΙΜΙΡ, γεν. 27-06-1970 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

I

(2)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

   1. Με την Φ.19564/2016/0022566/07-03-2018 απόφα-
ση 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 
06-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΑ (επώνυμο) ΓΚΟΥΓΚΑΣΙ
(πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 06-09-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
31-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΥΓΚΑΣΙ (GUGASHI) 
(κύριο όνομα) ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΥΓΚΑΣΙ (GUGASHI) 
(κύριο όνομα) ΛΙΛΙΑΝΑ (LILJANA).
2. Με την Φ.19520/2016/0022337/07-03-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
04-10-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ (επώνυμο) ΓΚΙΑΤΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 27-04-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΙΑΝΙΑΣ, 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 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθμ. 21020/9/17-01-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ 

(3)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης – αίτησης είναι ενήλικη χωρίς να 

έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της.

  Με την αριθμ. Φ.5294/2017/0004902/07-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, 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 
31-05-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΥΚΑ (όνομα) 
ΤΖΟΑΝΑ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-12-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2013 σύμφωνα με την αριθμ. 12537/03-01-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου. 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

I

(4)   
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης – αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να 

έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

  Με την αριθμ. Φ.5298/2017/0004913/07-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, 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
31-05-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΣΤΑ (όνομα) 
ΜΕΡΓΚΙΜ (πατρώνυμο) ΣΤΑΥΡΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 08-02-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, 
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 
30-06-2014 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.3/4194/11-05-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.  

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
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(5)
   Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

  Με την Φ.5293/2017/0002556/07-03-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
30-05-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΠΙΡΕ (PIRE) ΜΑΡΙΑ (MARIA) ον. πατρός ΒΑΣΙΛ 
(VASIL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A416691, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-07-1998 και κατοικεί στο Δήμο 
ΜΥΚΟΝΟΥ.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

I

(6)
    Ανάκληση απόφασης κτήσης της ελληνικής ιθα-

γένειας.

  Με την υπ' αριθμ. Φ.12080/2018/0003368/07-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης ανακαλείται, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 25 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α΄) 
και του άρθρου 21 του ν.  2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄), η υπ’ 
αριθμ. 7016/18-11-2003 (ΦΕΚ 1991/Β΄/31-12-2003) από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας περί απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας 
της ΠΕΤΡΙΔΗ (PETRIDI) ΜΑΡΙΑΣ (MARIA) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
(VASILIY), που γεννήθηκε στη ΓΕΩΡΓΙΑ την 12-01-1980, 
λόγω της μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων 
των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α΄).

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 

I

(7)
Ανάκληση απόφασης κτήσης της ελληνικής ιθα-

γένειας.

    Με την υπ' αριθμ. Φ. 16222/2018/0002975/28-02-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας - Θράκης ανακαλείται, σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217/Α΄) και του άρθρου 21 του ν.   2690/1999 
(ΦΕΚ 45/Α΄), η υπ' αριθμ. 15931/31-10-2003 (ΦΕΚ 1775/Β΄/
28-11-2003) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί απόκτησης της ελ-
ληνικής ιθαγένειας της TONTATZE (TODADZE) ΜΤΒΑΡΙΣΑ 

(MTVARISA) του ΤΖΙΜΣΕΡ (GIMSHER) και της ΝΑΡΓΚΙΖΑ 
(NARGIZA), που γεννήθηκε στη ΓΕΩΡΓΙΑ την 16-01-1965, 
λόγω της μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων 
των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α΄). 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 

I

(8)
Ανάκληση απόφασης κτήσης της ελληνικής ιθα-

γένειας.

   Με την υπ' αριθμ. Φ.11911/2018/0003364/07-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης ανακαλείται, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 25 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α΄) 
και του άρθρου 21 του ν.  2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄), η υπ' 
αριθμ. 7017/18-11-2003 (ΦΕΚ 1991/Β΄/31-12-2003) από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας περί απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας 
του ΠΕΤΡΙΔΗ (PETRIDI) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (VASILIY) του ΣΑΒΒΑ 
(SAVVA), που γεννήθηκε στη ΓΕΩΡΓΙΑ την 12-07-1953, 
λόγω της μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων 
των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α΄).

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 

I

(9)
Ανάκληση απόφασης κτήσης της ελληνικής ιθα-

γένειας.

    Με την υπ' αριθμ. Φ. 12079/2018/0003367/07-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης ανακαλείται, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 25 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α΄) 
και του άρθρου 21 του ν.  2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄), η υπ' 
αριθμ. 7013/18-11-2003 (ΦΕΚ 1991/B΄/31-12-2003) από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας περί απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας 
της ΠΕΤΡΙΔΗ (PETRIDI) ΕΛΕΝΑ (ELENA) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
(VASILIY), που γεννήθηκε στη ΓΕΩΡΓΙΑ την 13-12-1983, 
λόγω της μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων 
των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α΄).

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ  
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(10)

Ανάκληση απόφασης κτήσης της ελληνικής ιθα-

γένειας.

   Με την υπ' αριθμ. Φ. 12072/2018/0003365/07-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης ανακαλείται, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 25 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α΄) 
και του άρθρου 21 του ν.  2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄), η υπ' 
αριθμ. 7015/18-11-2003 (ΦΕΚ 1991/Β΄/31-12-2003) από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας περί απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας 
της ΠΕΤΡΙΔΗ (PETRIDI) ΕΙΡΗΝΗΣ (IRINA) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
(VASILIY), που γεννήθηκε στη ΓΕΩΡΓΙΑ την 30-01-1981, 
λόγω της μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων 
των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α΄).

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02009441603180004*
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