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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την Φ.2073/2018/0000373/03-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - 
Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α’), 
γίνεται δεκτό το από 07-07-2015 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΜΑΝΔΡΑΛΗ ΦΛΟΡΕΣ 
(όνομα) ΓΙΑΝΝΑ ΑΘΗΝΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΩΝΙΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΚΟΛΟΜΒΙΑ την 07-05-2013, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την Φ.2967/2018/0000442/03-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - 
Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α’), 
γίνεται δεκτό το από 18-10-2017 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΡΑΧΑΡΙΣΗ (όνομα) 
ΕΥΤΕΡΠΗ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 07-10-2017, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

ΚΑΓΙΑΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ι

(2)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ.2314/2016/0001281/16-03-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί-
ας- Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται απο-
δεκτή η από 01-04-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ΜΠΟΥΓΚΝΕΑΚ (πατρώνυμο) ΒΑΛΕΡΙΟΥ, που γεννήθηκε 
στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ την 12-05-1998, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. 3499/21-03-2016 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

  Ο Συντονιστής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

(3)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ.2899/2017/0000584/16-03-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί-
ας- Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή 
η από 28-02-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΡΙΟΛΑ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ 
(πατρώνυμο) ΑΝΤΕΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 19-12-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμ-
φωνα με την αριθ. 12849/3-11-2016 / 03-11-2016 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

 Ο Συντονιστής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

(4)
   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 διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.7567/2018/0000183/02-04-2018 απόφαση 
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
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 16-01-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΣΙΑΝΑ (επώνυμο) ΛΙΚΑΪ 

(πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΣΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
09-02-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 16-02-2004 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΙΚΑΪ (LIKAJ)
(κύριο όνομα) ΓΚΕΝΤΣΙ (GENCI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΙΚΑΪ (LIKAJ)
(κύριο όνομα) ΣΟΣΕΝΤΑ (SOSEDA).

  Με εντολή Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(5)
    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 Φ.6381/2018/0000216/02-04-2018 απόφαση 
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
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 13-06-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΪΝΤΑΡΗ (όνομα) ΝΤΟΡΕΛ 
(πατρώνυμο) ΛΟΥΦΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 29-10-1992, και κατοικεί στο Δήμο ΦΑΙΣΤΟΥ, 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 30-06-2011 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.20.4/5015/19-05-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης.

 Με εντολή Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(6)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ.7562/2018/0000172/02-04-2018 απόφα-
ση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
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Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 
15-01-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΖΕΑΝΑ (επώνυμο) ΚΙΑΛΛΙΑ (πα-
τρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
06-02-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμ-
φωνα με την αριθ. Φ.20.4/152/09-01-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Με εντολή Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(7)

    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

  Με την Φ.2691/1077/30-03-2018 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 
του ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207 Α΄) καθώς και των άρθρων 15 
και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α’) όπως τροποποιή-
θηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 
(ΦΕΚ 263 Α’) και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμο-
δότηση της της Γ’ Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθη-
κε στο 6/20-12-2017 πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 
02-08-2005 αίτηση της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) 
ΕΛΛΑΔΑ (επώνυμο) ΕΜΙΝΟΒΑ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟΣ 
που γεννήθηκε στην Soviet Union την 31-01-1971 για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας και εγκρίθηκε 
ο εξελληνισμός του επωνύμου της από ΕΜΙΝΟΒΑ σε 
ΕΜΙΝΙΔΟΥ.

  Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

(8)

    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 Φ.1657/2018/0000091/27-03-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, 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’) γίνε-
ται αποδεκτή η από 06-12-2017 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΕΒΙΑΣΒΙΛΙ 
(όνομα) ΜΑΡΙΑΜΙ (πατρώνυμο) ΤΕΜΟΥΡ, που γεννήθηκε 
στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 14-12-1996, και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΡΑΜΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επι-
τυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2015, σύμφωνα με την αριθ. Φ 21.1/5539/20-07-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας 
και Θράκης.

 Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

(9)

   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ.2653/2018/0000104/02-04-2018 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’), γί-
νεται δεκτό το από 07-02-2018 αίτημα της (επώνυμο) 
ΟΦΣΕΠΙΑΝ (όνομα) ΣΙΡΒΑΡΝΤ (πατρώνυμο) ΣΕΡΙΟΖΑ, 
που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 02-01-1957, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 1 εδ.γ’ του ν.δ. 3370/1955.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΤΣΟΥ

Ι

(10)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ.4352/2017/0001863/22-03-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η 
από 12-06-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΜΑΝΤΟ (επώνυμο) ΚΟΤΣΙ 
(πατρώνυμο) ΖΕΚΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
12-05-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, για 
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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 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθ. 898/25-05-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(11)
    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 διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ. 1924/2018/0000180/22-03-2018 απόφα-
ση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας - Θράκης, 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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α’), γίνεται αποδεκτή η από 27-05-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΑΡΙΕΓΚΙ 
(επώνυμο) ΤΣΟΥΚΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΣΙ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-07-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΕΡΟΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 23-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΚΑ (CUKA)
(κύριο όνομα) ΓΚΕΝΤΣΙ (GENCI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΚΑ (CUKA)
(κύριο όνομα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (ESMERALDA).

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ  

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