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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.208348/2018/0006277/12-04-2018 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 58/16-12-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα,
Πειραιώς και Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής γίνεται δεκτή η από 17-10-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΧΟΥΡΣΟΥΝΤΙΑΝ Όνομα ΓΚΕΒΟΡΓΚ Όν. πατρός ΑΡΤΑΣΕΣ, γεν. 19-06-1976 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.208680/2018/0005832/12-04-2018 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 4/30-05-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 20-09-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΣΟΥΡΕΚΟΥ Όνομα ΣΠΥΡΑΚΗ Όν. πατρός
ΣΩΤΗΡΗΣ, γεν. 19-11-1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.131310/2018/0006905/12-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
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φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/
2004 (217 Α’), 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 αριθμ. 16/
10-10-2017 πρακτικό της Α’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από
16-10-2008 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΙΟΥΡΓΚΗ Όνομα ΕΡΛΙΝΤΑ Όν. πατρός ΤΡΥΦΩΝ, γεν. 18-07-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.145593/2018/0006922/12-04-2018 απόφαση 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’), 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 αριθμ. 10/
01-11-2017 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από
06-11-2008 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΛΟΥΑΝΙ Όνομα ΜΑΪΛΙΝΤΑ Όν. πατρός ΝΤΟΤΣ,
γεν. 05-06-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών
1. Με την Φ.200499/2018/0003037/12-04-2018 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 1/30-01-2014 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται
δεκτή η από 28-11-2011 αίτηση πολιτογράφησης της
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΠΟΝΤΛΟΥΖΝΑΓΙΑ Όνομα ΟΛΓΑ Όν. πατρός
ΙΒΑΝ, γεν. 22-08-1965 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
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2. Με την Φ.145745/2018/0005792/12-04-2018 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 19/11-09-2014 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αν. Μακεδονίας Θράκης γίνεται δεκτή η από 20-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΑΦΑ Όνομα ΕΝΤΟΥΑΡΤ Όν. πατρός ΦΕΤΙ,
γεν. 11-07-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.208066/2018/0006066/12-04-2018 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 9/24-02-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα,
Πειραιώς και Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής γίνεται δεκτή η από 28-03-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΑΛΛΙΟΥ Όνομα ΑΝΤΕΛΙΝΑ Όν. πατρός
ΜΗΤΗ, γεν. 13-09-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.143858/2018/0006713/12-04-2018 απόφαση 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’), 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 αριθμ. 10/
01-11-2017 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από
14-11-2008 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Όνομα ΕΛΜΙΡΑ Όν. πατρός
ΛΑΜΠΡΟ, γεν. 16-09-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.206181/2018/0006553/13-04-2018 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 1/12-01-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της
Α.Δ.Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 26-10-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΤΕΜΙΝΟΒΑ Όνομα ΕΛΕΝΑ Όν. πατρός
ΜΠΟΡΙΣ, γεν. 31-07-1985 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.206053/2018/0003869/13-04-2018 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
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(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά το 84/01-12-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από
29-10-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΟΥΛΕΝΙ Όνομα ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ Όν. πατρός
ΚΑΜΠΕΡ, γεν. 26-10-1962 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.144035/2018/0006953/13-04-2018 απόφαση 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’), 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 αριθμ. 10/
01-11-2017 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από
01-09-2008 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΕΦΡΑΙΜΙΔΗ Όνομα ΒΙΚΤΩΡΙΑ Όν. πατρός
ΒΙΚΤΩΡ, γεν. 05-10-1974 στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.94156/2017/0038639/13-04-2018 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 17/24-07-2014 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αν. Μακεδονίας Θράκης γίνεται δεκτή η από 11-09-2012 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΟΥΑΚΙΜ Όνομα ΑΜΑΡ Όν. πατρός ΜΙΧΑΗΛ,
γεν. 06-09-1966 στην ΣΥΡΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.209168/2018/0004034/13-04-2018 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 10/20-07-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 16-12-2014
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΠΑΠΑ Όνομα ΑΝΤΡΕΑ Όν. πατρός ΗΛΙΑΣ,
γεν. 26-06-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.89574/2018/0004027/13-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του ν.δ. 3370/
1955 (258 Α’), του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2910/2001
(91 Α’), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α’) και του
άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α’) γίνεται δεκτή
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η από 27-09-2000 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΛΟΥΝΤ Όνομα ΖΟΦΙΑ Όν. πατρός ΓΙΟΥΖΕΦ ΜΙΧΑΛ, γεν. 12-03-1966 στην ΠΟΛΩΝΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.3874/2018/0001256/11-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 06-12-2017 δήλωση αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΠΟΥΓΚΑΤΣΙΟΒΑ (όνομα) ΒΑΣΙΛΙΚΗ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-09-1996,
και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει
ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα
με την αριθμ. 27882/28-11-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Με την Φ.3774/2018/0001189/11-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή
η από 17-10-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΕΡΓΚΑΪ
(όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (πατρώνυμο) ΓΙΟΥΡΓΕΝ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-11-1998, και κατοικεί
στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την
αριθμ. 6796/19-06-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
3. Με την Φ.3936/2018/0001182/11-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 27-12-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης
αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΤΖΕΠΑ (όνομα) ΕΛΕΝΗ (πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-04-1998, και κατοικεί
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στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την
αριθμ. 9198/16-10-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
4. Με την Φ.3793/2018/0001186/11-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 02-11-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης
αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του
21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) PAMA
(όνομα) ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-04-1999, και κατοικεί στο Δήμο
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου
στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθμ.
16160/20-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
5. Με την Φ.3538/2018/0000637/11-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 26-04-2017 δήλωση αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΜΠΑΧΑ (όνομα) ΕΝΓΚΕΛΙΑΝ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-01-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα
με την αριθμ. 12589/26-10-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.2570/2018/0000308/02-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 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. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα
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Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 06-07-2017 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΝΟΚΟΥ
(όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-08-1994, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΑΙΟΝΙΑΣ, 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 30-06-2012
σύμφωνα με την αριθμ. 7496/14-06-2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Με την Φ.2576/2018/0000434/02-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 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’) γίνεται
αποδεκτή η από 12-07-2017 δήλωση - αίτηση του ενή-
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λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΝΟΚΟΥ
(όνομα) ΓΙΑΝΝΗ (πατρώνυμο) ΚΟΥΪΉΜ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-02-1988, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΑΙΟΝΙΑΣ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2008 σύμφωνα με την αριθμ. 7495/09-06-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής
Μακεδονίας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΟΚΟΥ σε ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΟΚΟΥ.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
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