
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

2  Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

3 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

4 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

5 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

6 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

7 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

8  Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

9 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-
γένειας του ομογενούς, ΤΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΙΚΑ 
DHIMITRIOS).

10 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-
γένειας του ομογενούς, ΤΙΚΑ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΤΙΚΑ 
MIHALIS).

11 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

12 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

13 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει αποφοιτήσει έως και την 8-7-2015 από 
Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

14 Διόρθωση σφάλματος στην Φ.38251/2018/ 
0006928/23-04-2018 απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ 1681/15-05-2018 (τ. Β’).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)

  Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ.209073/2018/0011733/06-06-2018 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 12/20-06-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται 
δεκτή η από 07-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΤΣΑΪ Όνομα ΖΟΝΙΕ Όν. πατρός ΚΑΡΑ-
ΦΙΛ, γεν. 17-04-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.209096/2018/0011725/06-06-2018 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 9/12-07-2017 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 22-12-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΡΙΦΤΙ Όνομα ΣΟΝΙΛΑ Όν. πατρός ΛΙΛΙ, γεν. 
05-11-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελλη-
νικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.209162/2018/0011563/06-06-2018 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 40/13-07-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α' της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 13-05-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΛΜΠΑΡΙΑΝ Όνομα ΑΡΑ Όν. πατρός ΣΑΡΚΙΣ, 
γεν. 21-05-1967 στον ΛΙΒΑΝΟΣ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Με την Φ.209280/2018/0011551/06-06-2018 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 7/27-06-2017 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 28-12-2016 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΡΣΑΡΗ Όνομα ΜΑΡΙΑΝΑ Όν. πατρός 
ΤΟΥΝΤΟΡ, γεν. 21-09-1977 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.208972/2018/0011567/06-06-2018 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 34/20-06-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α' της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 08-04-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΡΕΚΕΡΟΥ Όνομα ΤΑΤΙΑΝΑ Όν. πατρός 
ΤΟΥΝΤΟΡ, γεν. 28-11-1972 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

6.- Με την Φ.209580/2018/0011983/04-06-2018 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 28/14-07-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
18-03-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΕΛΙΟΥ Όνομα ΜΠΕΣΜΙΡ Όν. πατρός ΝΤΥ-
ΛΑΒΕΡ, γεν. 14-10-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(2)
     Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.98334/2018/0003210/01-06-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 
Α') και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α') 
γίνεται δεκτή η από 12-03-2003 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Όνομα ΕΝΤΛΙΡΑ Όν. πατρός 
ΖΕΝΕΛ, γεν. 07-01-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.202387/2018/0010317/01-06-2018 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 60 και 61 του ν. 2910/2001 
(91 Α'), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α') καθώς και 

του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α') και μετά 
Το υπ’ αριθ. 8/05-10-2017 πρακτικό της Γ' Επιτροπής 
Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται 
δεκτή η από 10-05-2004 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΪΜΠΟΥΡΝΤΟΒΑ Όνομα ΤΕΤΙΑΝΑ Όν. πα-
τρός ΟΛΕΞΑΝΤΡ, γεν. 23-03-1977 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.134663/2018/0010312/01-06-2018 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'), 
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’ αριθ. 8/05-10-2017 πρακτικό 
της Γ' Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών γίνεται δεκτή η από 19-01-2005 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΥΛΗ Όνομα ΕΤΛΕΒΑ Όν. πατρός ΛΕΦΙ, 
γεν. 05-06-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας. 

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1.- Με την Φ. 105763/2018/0006408/05-06-2018 
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. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνε-
ται αποδεκτή η από 05-09-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΤΣΕΛΙ
(όνομα) ΑΡΜΑΝΤΟ (πατρώνυμο) ΠΑΝΤΕΛΗ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-02-1994, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την 
αριθ. 9385/43/27-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

2.- Με την Φ. 106007/2018/0006998/07-06-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυα-
σμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή 
η από 15-09-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΑΚΑΪΤΖΕ (όνομα) ΝΤΕΒΙ 
(πατρώνυμο) ΜΑΜΙΑ, που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 
10-01-1996 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την 
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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 30-06-2015 σύμφωνα με την 
αριθ. 11140/25/03-08-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ. 105760/2018/0006410/05-06-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή 
η από 05-09-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ (όνομα) ΛΕΝΤΙΟ 
(πατρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 20-08-1989, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-
06-2004 σύμφωνα με την αριθ. 7870/59/07-06-2016 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την Φ. 105738/2018/0006412/05-06-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυα-
σμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η 
από 01-09-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΛΙΛΙ (όνομα) ΕΝΤΡΙΤ (πα-
τρώνυμο) ΒΕΝΕΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
19-11-1985, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-06-2005 σύμφωνα με την 
αριθ. 10260/6/07-07-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

5. Με την Φ. 105774/2018/0006390/05-06-2018 από-
φαση 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. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνε-
ται αποδεκτή η από 05-09-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-05-1989, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2007 σύμφωνα με την 

αριθ. 3321/91/07-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ. 105850/2016/0025231/07-06-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή 
η από 07-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) ΠΡΟΝΤΑ 
(πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 27-10-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 
29-06-2000 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΡΟΝΤΑ (PRODA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (ALEKSANDER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΟΝΤΑ (PRODA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΕΤΑ (MARIETA).
2. Με την Φ. 105871/2018/0012392/07-06-2018 από-

φαση 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 
08-09-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΦΩΤΕΙΝΗ (επώνυμο) ΓΚΙΟΤΣΑ (πα-
τρώνυμο) ΣΠΑΡΤΑΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
12-10-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-06-2014 σύμ-
φωνα με την αριθ. 10885/7/20-07-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ. 105863/2016/0025316/07-06-2018 από-
φαση 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'), γίνε-
ται αποδεκτή η από 08-09-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
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(επώνυμο) ΜΕΖΙΟΥ (πατρώνυμο) ΤΖΑΦΕΡ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-05-2005, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 31-12-2000 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΖΙΟΥ (MEZIU) (κύριο όνομα) 

ΤΖΑΦΕΡ (XHAFER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΖΙΟΥ (MEZIU) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΙΜΕ (FATIME).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.3562/2017/0002289/08-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδε-
κτή η από 19-05-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΟΥΝΤΙΟΛ (επώνυμο) 
ΠΡΕΝΓΚΑ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 03-08-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΑΣΣΟ-
ΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 
σύμφωνα με την αριθ. 5557/12-05-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

2. Με την Φ.3883/2017/0004910/08-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 11-12-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΑ (επώνυμο) ΚΟΤΣΙΟΥ 
(πατρώνυμο) ΠΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 25-11-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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. 13970/07-12-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

3. Με την Φ.3884/2017/0004911/08-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-

τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδε-
κτή η από 12-12-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΜΙΡΕΛ (επώνυμο) 
ΤΣΕΡΡΙΚΟΥ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 06-02-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΑΣ, 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. 13495/28-11-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

4.- Με την Φ.3904/2017/0005031/08-06-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 20-12-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλι-
κης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΣΑΡΑ (επώνυμο) 
ΓΚΙΟΖΙ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 13-10-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΤΥΡΝΑΒΟΥ, 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. 14364/14-12-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. 

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.3164/2018/0002183/08-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδε-
κτή η από 18-10-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΡΑ (όνομα) ΦΩ-
ΤΕΙΝΗ-ΚΑΤΕΡΙΝΑ (πατρώνυμο) ΑΝΕΣΤΗ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-06-1998, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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. 10353/30-09-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

2. Με την Φ.3604/2018/0001094/08-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
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Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 29-06-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΥΦΑ (όνομα) ΑΡΝΤΙΤ 
(πατρώνυμο) ΛΟΥΛΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 13-06-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλή-
ρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθ. 7355/29-06-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας .

3. Με την Φ.3799/2018/0001304/08-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 06-11-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΑΚΟ (όνομα) ΣΑΓΕ (πα-
τρώνυμο) ΛΟΥΛΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
09-12-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την 
αριθ. 12331/03-11-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

4. Με την Φ.3775/2018/0001296/08-06-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - 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. 5β του άρθρου 
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 
217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 17-10-2017 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΚΟΥΜΠΟΥΛΛΑ (όνομα) ΑΡΤΑ (πατρώνυμο) ΜΑΡΤΙΝ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-11-1995, και κατοικεί 
στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 9059/11-09-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

(7)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.3899/2018/0001301/08-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 

- Στερεάς Ελλάδας, 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 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 
Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 18-12-2017 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΙ 
(όνομα) ΑΡΙΣΤΕΛΑ (πατρώνυμο) ΠΑΛ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-06-1992, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. 14356/
14-12-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσ-
σαλίας.

2. Με την Φ.3937/2018/0001298/08-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 
Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 
Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 27-12-2017 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΙΑΚΟΥ 
(όνομα) ΕΛΣΟΝ (πατρώνυμο) ΝΤΟΥΕ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-01-1995, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 30-06-2014 
σύμφωνα με την αριθ. 1444 / 06-12-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

3. Με την Φ.3954/2018/0001471/08-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 
Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 17-01-2018 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΑΚΑΛΙ 
(όνομα) ΤΖΙΛΜΠΕΡΤΑ (πατρώνυμο) ΔΙΜΙΤΕΡ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-03-1994, και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΓΙΑΣ, 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 30-06-2013 
σύμφωνα με την αριθ. 13092/15-01-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας .

4. Με την Φ.3973/2018/0001468/08-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 24-01-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
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δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΓΙΑ (όνομα) ΑΟΥΡΕΛ 
(πατρώνυμο) ΜΠΕΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 26-12-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλή-
ρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθ. 481/16-01-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

5. Με την Φ.4026/2018/0001466/08-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 
Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 
Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 20-02-2018 δήλωση - αίτη-
ση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΒΕΛΙΟΥ (όνομα) ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ (πατρώνυμο) ΘΑΝΑΣ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-10-1983, και κατοικεί 
στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2005 σύμφωνα με την αριθ. 8 / 23-01-2018 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

6. Με την Φ.4074/2018/0001462/08-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 19-03-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΥΣΚΑ 
(όνομα) ΚΕΤΗ (πατρώνυμο) ΓΚΡΑΜΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-11-1998, και κατοικεί στο Δήμο 
ΤΥΡΝΑΒΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθ. 13496/29-11-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

7. Με την Φ.4077/2018/0001460/08-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 
Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 21-03-2018 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΖΙΝΗ 
(όνομα) ΚΩΣΤΑ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-06-1987, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυ-

χώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-
06-2006 σύμφωνα με την αριθ. 3271/20-03-2018 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και εγκρίθηκε 
ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΚΩΣΤΑ 
ΜΕΖΙΝΗ σε ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΖΙΝΗΣ. 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

(8)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

  Με την Φ.2256/2018/0001951/05-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 41 παρ. 5 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) καθώς 
και τις διατάξεις των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄) και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμο-
δότηση της της Γ' Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε 
στο 11/08-03-2018 πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 
26-11-2008 αίτηση του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) 
ΝΟΝΤΑΡΙ (επώνυμο) ΤΣΑΚΑΛΩΒ (πατρώνυμο) ΙΣΑΑΚ που 
γεννήθηκε στην Soviet Union την 15-04-1944 για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

(9)

   Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας του ομογενούς, ΤΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΙΚΑ 

DHIMITRIOS).

  Με την Φ.2089/2018/0000652/26-04-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης ανακαλείται η με αριθμ. πρωτ. 
Φ.2089/2014/0001559/19-11-2014 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως (ΦΕΚ 3321/Β/11-12-2014), περί κτήσης της 
ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) του ομογενούς ΤΙΚΑ 
(ΤΙΚΑ) DHIMITRIOS (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) του KRISTAQ (ΚΡΙ-
ΣΤΑΚ) που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-01-1986 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για τους λόγους που 
αναφέρονται στο σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
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(10)
    Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας του ομογενούς, ΤΙΚΑ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΤΙΚΑ 

MIHALIS).

  Με την Φ.2088/2018/0000651/26-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης ανακαλείται η με αριθμ. πρωτ. Φ.2088/ 
2014/0001560/19-11-2014 απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θρά-
κης, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως (ΦΕΚ 3321/Β/11-12-2014), περί κτήσης της 
ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) του ομογενούς ΤΙΚΑ 
(ΤΙΚΑ) MIHALIS (ΜΙΧΑΛΗΣ) του KRISTAQ (ΚΡΙΣΤΑΚ) που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-05-1989 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για τους λόγους που αναφέρονται 
στο σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ι

(11)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ. 1455/2017/0002092/06-06-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του 
ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), και λαμβάνοντας υπόψη τα 
δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν με το αριθ. πρωτ. 
10548/20-07-2017 έγγραφο του Δήμου Ευρώτα, γίνε-
ται δεκτό το από το 12-7-2017 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης, με στοιχεία (επώνυμο) MATA ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ 
(όνομα) ΖΟΥΛΙ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΒΕΤΙΑ την 02-05-2016, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

Ι

(12)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.4814/2018/0001254/31-05-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-

κε 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
02-10-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΙΑΟΥΠΑΪ (όνομα) ΤΖΙΛΝΤΑ (πα-
τρώνυμο) ΣΑΜΠΡΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
22-05-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ, 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 παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με 
την αριθ. 3844/04-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Πελοποννήσου .

2. Με την Φ.4827/2018/0001260/31-05-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν.3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
11-10-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΙΝΑ (όνομα) ΚΡΙΣΤΑΛ (πατρώ-
νυμο) ΜΠΕΧΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
20-08- 1996, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 30-06-2015 σύμφωνα με την 
αριθ. 5177/23-05-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Πελοποννήσου.

3. Με την Φ.4839/2018/0001461/31-05-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
16-10-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΕΦΙ (όνομα) ΕΝΤΙΣΟΝ (πατρώνυ-
μο) ΖΕΦ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-03-1995, 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 8963/
26-09-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πε-
λοποννήσου.

4. Με την Φ.4840/2018/0001464/31-05-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την 
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παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
16-10-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΕΜΑ (όνομα) ΕΝΣΟΥΙΝΤΑ (πα-
τρώνυμο) ΚΟΥΙΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
07-05-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ, 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 παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με 
την αριθ. 9135/10-10-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Πελοποννήσου.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ 

Ι

(13)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει αποφοιτήσει έως και την 8-7-2015 από 

Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

  Με την Φ.4776/2018/0001059/31-05-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 
2 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 

(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
06-09-2017 δήλωση - αίτηση του αλλοδαπού, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΜΑΤΕΛΙ (όνομα) ΑΛΕΡΝΤΟ (πατρώνυμο) 
ΤΟΜΟΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-02-1989, 
και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΜΕΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 17-07-2013 από ΣΧΟΛΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ και εγκρίθηκε 
ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΑΛΕΡΝΤΟ 
ΜΑΤΕΛΙ σε ΑΛΕΡΝΤΟ ΜΑΤΕΛΗΣ.

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ 

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(14)
      Στην Φ.38251/2018/0006928/23-04-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1681/15-05-2018 (τ. Β'), διορθώ-
νεται το κύριο όνομα,

από το λανθασμένο :
«ΑΡΗ»
στο ορθό:
«ΑΡΗΣ».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)  

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