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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.

2

Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.

3

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.

4

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 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.

5

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλλοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικη.

6

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 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.

Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.
Με την Φ.139710/2018/0004850/17-04-2018 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 5/09-04-2013 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου γίνεται δεκτή η από
08-06-2011 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΙΟΣΣΕ Όνομα ΧΟΥΣΕΪΝ Όν. πατρός ΑΛΗ,
γεν. 25-07-1953 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(2)
Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.
Με την Φ.205898/2018/0003987/18-04-2018 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 8/10-06-2016 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 11-04-2012 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΦΙΚΟΥ Όνομα ΜΕΡΣΙΜ Όν. πατρός ΑΧΜΕΤ,
γεν. 18-04-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.

7

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλλοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.

8

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.

9

Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

10

Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Ο Υπουργός

11

Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
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(3)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.38931/2016/0013965/11-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από
15-06-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΟΛΤΙΟΝ (επώνυμο) ΤΖΑΦΑ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
18-09-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ), για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013
σύμφωνα με την αριθμ. 6880/92/30-05-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(4)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 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.
Με την Φ.37676/2018/0006398/11-04-2018 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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 30-03-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΤΖΩΝΙ (επώνυμο) ΓΚΟΥΜΕΝΙ (πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-03-2006, και κατοικεί
στο Δήμο ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 03-01-2004 και ο
πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΥΜΕΝΙ (GUMENI),
(κύριο όνομα) ΛΟΥΑΝ (LUAN).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΥΜΕΝΙ (GUMENI),
(κύριο όνομα) ΑΝΝΑ (ΑΝΑ).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(5)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλλοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικη.
Με την Φ.39041/2018/0003757/11-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) σε συνδυασμό
με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η
από 22-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΕΡΡΙ (όνομα) ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ
(πατρώνυμο) ΚΩΣΤΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 18-08-1993, και κατοικεί στο Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2011 σύμφωνα με την αριθμ. 5020/77/26-04-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(6)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 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.
Με την Φ.37830/2016/0007509/12-04-2018 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
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 06-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΓΚΙ (επώνυμο) ΚΟΝΤΡΑ
(πατρώνυμο) ΛΑΟΥΡΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 12-01-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, για
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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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από
06-02-2003 και η μητέρα της κατέχει άδεια διαμονής
δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΝΤΡΑ (KODRA),
(κύριο όνομα) ΛΑΟΥΡΑΝΤ (LAURANT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΝΤΡΑ (KODRA),
(κύριο όνομα) ΕΛΣΑ (ELSA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

18299

στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου
στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ.
4370/45/18-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

(9)
Ι

(7)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλλοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.37939/2018/0006388/11-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από
13-04-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής
με στοιχεία (όνομα) ΡΕΤΖΙΝΑ (επώνυμο) ΓΚΡΕΜΙ (πατρώνυμο) ΜΠΑΡΔΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
22-05-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015
σύμφωνα με την αριθμ. 1454/44/09-03-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(8)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.39095/2018/0006514/12-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 27-06-2016 δήλωση αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα)
ΕΡΒΙΣ (επώνυμο) ΤΟΠΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΝΤΡΕΤΣ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-12-2000, και κατοικεί

Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.
Με την Φ.2676/2018/0001352/18-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 15 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α’) καθώς και τις
διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α’)
και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της Γ’
Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 8/25-01-2018
πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 20-01-2015 αίτηση
της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΚΑ (επώνυμο)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΔΗ (πατρώνυμο) ΛΕΒΑΝ που γεννήθηκε στην
ΓΕΩΡΓΙΑ την 06-05-1962 για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του επωνύμου
της από ΑΝΑΣΤΑΣΙΔΗ σε ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Ι

(10)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.
Με την Φ.2677/2018/0001353/18-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 15 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α’) καθώς και τις
διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α’)
και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της
Γ’ Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 8/25-01-2018
πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 20-01-2015 αίτηση
του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΒΙΤΑΛΗ (επώνυμο)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΔΗ (πατρώνυμο) ΡΟΥΜΠΕΝ που γεννήθηκε
στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 15-12-1990 για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του
επωνύμου του από ΑΝΑΣΤΑΣΙΔΗ σε ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

18300
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Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.
Με την Φ.2654/2018/0001356/18-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 15 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α’) καθώς και τις
διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α’)
και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της
Γ’ Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 8/25-01-2018
πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 15-11-2013 αίτηση

Τεύχος Β’ 1670/15.05.2018

του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (επώνυμο) ΚΟΤΣΙΚΙΑΝΤΣ (πατρώνυμο) ΙΣΑΚ που γεννήθηκε
στην ΡΩΣΙΑ την 30-05-1954 για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του
ονόματός του από ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ σε ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
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