
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

2 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

3 Αποποίηση της ελληνικής ιθαγένειας του (επώνυμο) 
ΠΑΠΟΥΝΙΔΗΣ (όνομα) ΠΑΥΛΟΣ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ (μητρώνυμο) ΤΙΝΑΤΙΝ.

4 Έκπτωση της ελληνικής ιθαγένειας του (επώνυμο) 
ΡΑΟΥΣ ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑ-
ΜΑΣΚΙΝΟΣ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Μητρώνυμο) 
ΖΗΝΑ.

5 Έκπτωση της ελληνικής ιθαγένειας του (επώνυμο) 
ΣΤΟΙΑΝ (όνομα) ΣΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΕΩΝ (πατρώνυμο) 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ (μητρώνυμο) ΣΕΡΑΦΕΙΜΑ.

6 Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

7 Πολιτογράφηση αλλογενούς αλλοδαπού.

8 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλά-
δα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπληρώσει 
δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα η οποία 
έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

9 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλά-
δα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα 
στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν 
από τη γέννηση του τέκνου.

10 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλά-
δα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπληρώσει 
δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα η οποία 
έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

11 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλο-
δαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο στην 
Ελλάδα.

12 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.164663/2018/0010216/14-06-2018 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 23 παρ. 4 του 
ν. 3838/2010 (49/Α’) γίνεται δεκτή η από 07-12-1999 αίτηση 
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΤΣΑΝΗ Όνομα ΑΝΙΛΑ Όν. πατρός ΓΙΑΝΝΑΚ, 
γεν. 01-11-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 369580,για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.202687/2017/0017030/15-06-2018 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217/Α’), όπως 
ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 03-06-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΜΙΝΙ Όνομα ΛΑΜΠΡΙΝΙ Όν. πατρός ΣΠΙΡΟ, 
γεν. 20-03-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.207742/2017/0018791/09-05-2018 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217/Α’), όπως 
ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 24-04-2017 αίτηση πολιτογρά-
φησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΝΑΡΗ Όνομα ΔΗΜΗΤΡΑ Όν. πατρός 
ΚΟΣΜΑΣ, γεν. 27-12-1940 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.204429/2017/0021148/15-06-2018 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217/Α’), όπως ισχύουν και 
μετά την από 23-05-2016 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας 
στο ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ, γίνεται δεκτή η από 20-05-2016 αίτηση πο-
λιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΓΚΟΥ Όνομα ΓΙΩΡΓΟ Όν. πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ, 
γεν. 14-07-1956 στην ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜ. ΤΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.204430/2017/0021205/15-06-2018 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
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διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217/Α’), όπως ισχύουν και 
μετά την από 20-05-2016 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας 
στο ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ, γίνεται δεκτή η από 20-05-2016 αίτηση πο-
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΓΚΟΥ Όνομα ΧΡΙΣΤΙΝΑ Όν. πατρός ΓΙΩΡΓΟ, 
γεν. 08-12-1987 στην ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜ. ΤΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.204431/2017/0021155/15-06-2018 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217/Α’), όπως ισχύουν και 
μετά την από 20-05-2016 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας 
στο ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ, γίνεται δεκτή η από 20-05-2016 αίτηση πο-
λιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΓΚΟΥ Όνομα ΝΤΙΜΙΤΑΡ Όν. πατρός ΓΙΩΡΓΟ, 
γεν. 13-09-1990 στην ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜ. ΤΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.204432/2017/0021140/15-06-2018 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217/Α’), όπως ισχύουν και 
μετά την από 20-05-2016 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας 
στο ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ, γίνεται δεκτή η από 20-05-2016 αίτηση πο-
λιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΓΚΟΥ Όνομα ΝΙΚΟΛΑ Όν. πατρός ΓΙΩΡΓΟ, 
γεν. 20-12-1994 στην ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜ. ΤΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(2)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.208200/2017/0023116/14-06-2018 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217/Α’), όπως 
ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 20-12-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ Όνομα ΑΓΓΕΛΑ Όν. πατρός ΚΥ-
ΡΙΑΚΟΣ, γεν. 17-01-1988 στην ΑΙΓΥΠΤΟΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.201461/2016/0026166/15-06-2018 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217/Α’), όπως ισχύουν και 
μετά την από 11-02-2016 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας 
στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 11-02-2016 αίτηση 
πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΛΙΟΥΚΗΣ Όνομα ΠΑΝΤΕΛΗΣ Όν. πατρός 
ΣΠΥΡΟΣ, γεν. 14-02-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.201492/2016/0026203/15-06-2018 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217/Α’), όπως ισχύουν και 
μετά την από 03-02-2016 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας 
στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 03-02-2016 αίτηση 
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΩΤΟΥ Όνομα ΛΕΥΤΕΡΙΑ Όν. πατρός ΝΑΣΟΣ, 
γεν. 10-02-1945 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.202137/2016/0026163/15-06-2018 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217/Α’), όπως ισχύ-
ουν και μετά την από 09-02-2016 έκθεση του Προξένου της 
Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 09-02-2016 αίτηση 
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΤΑ Όνομα ΖΟΡΑΝΤΑ Όν. πατρός ΝΑΠΟΛΩΝ, 
γεν. 24-08-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.202296/2016/0026251/15-06-2018 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217/Α’), 
όπως ισχύουν και μετά την από 10-02-2016 έκθεση της 
Διευθύνουσας το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελ-
λάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 10-02-2016 αίτηση 
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΘΥΜΙΟΥ Όνομα ΕΛΛΗ Όν. πατρός ΚΩΣΤΑΣ, γεν. 
15-04-1955 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

6. Με την Φ.202667/2016/0026283/15-06-2018 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217/Α’), όπως 
ισχύουν και μετά την από 15-03-2016 έκθεση του Προξέ-
νου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 
15-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδα-
πού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΙΤΣΟΣ Όνομα ΣΠΥΡΟΣ Όν. πατρός ΒΑΓΓΕΛΗΣ, 
γεν. 05-04-1994 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.204806/2017/0023337/15-06-2018 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217/Α’), όπως ισχύουν και 
μετά την από 12-10-2016 έκθεση του Γενικού Προξένου της 
Ελλάδας στη ΒΟΣΤΩΝΗ, γίνεται δεκτή η από 06-10-2016 αίτη-
ση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΥΤΑ Όνομα ΒΙΤΟΡΙΑ Όν. πατρός ΚΩΤΣΟ, 
γεν. 16-01-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

8. Με την Φ.204848/2017/0023449/15-06-2018 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217/Α’), όπως ισχύουν και 
μετά την από 16-09-2016 έκθεση του Γενικού Προξένου της 
Ελλάδας στο ΑΜΒΟΥΡΓΟ, γίνεται δεκτή η από 16-09-2016 αίτη-
ση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΡΔΑΣΗ Όνομα ΛΟΥΝΑ Όν. πατρός ΠΑΝΤΕ-
ΛΗ, γεν. 19-02-1987 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την Φ.205508/2018/0007112/19-06-2018 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217/Α’), 
όπως ισχύουν και μετά την από 19-07-2016 έκθεση της 
Διευθύνουσας το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελ-
λάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 19-07-2016 αίτηση 
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΓΚΟΡΗ Όνομα ΡΟΥΝΤΙΝΑ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛΑ-
ΚΗ, γεν. 05-04-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(3)
    Αποποίηση της ελληνικής ιθαγένειας του (επώνυ-

μο) ΠΑΠΟΥΝΙΔΗΣ (όνομα) ΠΑΥΛΟΣ (πατρώνυμο) 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ (μητρώνυμο) ΤΙΝΑΤΙΝ.

   Με την αριθμ. πρωτ. Φ.206825/2018/0012742/19-06-2018 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, ΦΕΚ 217/Α’/10-11-2004), ύστερα από 
γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγένειας όπως αυτή διατυπώθηκε 
στο πρακτικό της υπ’ αριθμ. 2127/26-03-2018 Συνεδρίας του, 
έγινε αποδεκτή η αίτηση του (επώνυμο) ΠΑΠΟΥΝΙΔΗΣ (όνο-
μα) ΠΑΥΛΟΣ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (μητρώνυμο) ΤΙΝΑΤΙΝ, 
περί αποποίησης της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(4)
    Έκπτωση της ελληνικής ιθαγένειας του (επώνυμο) 

ΡΑΟΥΣ ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑ-

ΜΑΣΚΙΝΟΣ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Μητρώνυ-

μο) ΖΗΝΑ.

  Με την Φ.210400/2018/0012599/19-06-2018 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ.1 περ. γ’ του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, ΦΕΚ 217/Α’/10-11-2004) 
ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγένειας όπως 
αυτή διατυπώθηκε στο πρακτικό της υπ’ αριθμ. 2127/
26-03-2018 Συνεδρίας του, κηρύχθηκε έκπτωτος της ελλη-
νικής ιθαγένειας ο (επώνυμο) ΡΑΟΥΣ ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ (όνο-
μα) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΙΝΟΣ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
(Μητρώνυμο) ΖΗΝΑ.

  Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(5)
Έκπτωση της ελληνικής ιθαγένειας του (επώνυμο) 

ΣΤΟΙΑΝ (όνομα) ΣΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΕΩΝ (πατρώνυμο) 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ (μητρώνυμο) ΣΕΡΑΦΕΙΜΑ.

    Με την Φ.210404/2018/0012583/19-06-2018 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 περ. γ’ του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, ΦΕΚ 217/Α’/10-11-2004) 
ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγένειας όπως 
αυτή διατυπώθηκε στο πρακτικό της υπ’ αριθμ. 2127/
26-03-2018 Συνεδρίας του, κηρύχθηκε έκπτωτος της ελ-
ληνικής ιθαγένειας ο (επώνυμο) ΣΤΟΙΑΝ (όνομα) ΣΤΕΛΙΚΑ 
ΣΥΜΕΩΝ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ (μητρώνυμο) ΣΕΡΑΦΕΙΜΑ.

  Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

(6)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

  Με την Φ.145300/2018/0012591/15-06-2018 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 υπ’ αριθ. 22/21-11-2017 πρακτικό 
της Α’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών γίνεται δεκτή η από 08-10-2009 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΓΚΟ Όνομα ΛΕΥΤΕΡΗ Όν. πατρός ΣΑΝΤΙ, γεν. 
25-06-1960 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(7)
    Πολιτογράφηση αλλογενούς αλλοδαπού.

  Με την Φ. 142644/2018/0012699/15.6.2018 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217/Α’), όπως ισχύουν και 
μετά το υπ’ αριθ. 2121/13-11-2017 πρακτικό Συνεδρίας του 
Συμβουλίου Ιθαγένειας, το οποίο εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των 
διατάξεων της παρ. 7, του άρθρου 7 του ν. 3284/2004 όπως 
ισχύει, γίνεται δεκτή η από 28-6-2012 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΝΤΥΡΜΑ ΓΚΕΝΤΙΑΝ ον. πατρός ΣΚΕΛΚΙΜ γεν. 31-12-1976 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(8)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 

αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 

την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-

λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-

ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα 

η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.11607/2016/0001732/21-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης, 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 01-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΙΣΑ (πατρώνυμο) 
ΝΤΑΣΟΥΡΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-08-2002, 
και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛΤΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την 
αριθμ. 28/Φ.5/25-01-2016 βεβαίωση (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟ-
ΛΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ) και την αριθμ. 41/25-1-2016 βεβαίωση 
σπουδών (2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ), ο πατέρας της δια-
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μένει νόμιμα στη χώρα από 20-09-2001 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΣΑ (ISHA) (κύριο όνομα) ΝΤΑΣΟΥΡΙ 

(DASHURI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΙΣΑ (ISHA) (κύριο όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 

(VALENTINA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(9)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 

αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 

την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλά-

δα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα 

στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν 

από τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.11608/2016/0001733/21-06-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θρά-
κης, 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 01-02-2016 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΚΟΡΙΝΑ (επώνυμο) ΙΣΑ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΟΥΡΙ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-05-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΕΛΤΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 20-09-2001 και ο πα-
τέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΣΑ (ISHA) (κύριο όνομα) ΝΤΑΣΟΥΡΙ 

(DASHURI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΙΣΑ (ISHA) (κύριο όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 

(VALENTINA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(10)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 

αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 

την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-

λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-

ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα 

η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.11621/2016/0001769/22-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από 
01-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΝΑΝΤΙΤΟ (επώνυμο) ΤΣΕΚΡΕΖΙ (πατρώ-

νυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-06-
2005, και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛΤΑ, για 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 του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 11-05-2003 και ο πατέρας του κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΚΡΕΖΙ (CEKREZI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΚΡΕΖΙ (CEKREZI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΕΡΙΕ (ANDERIE).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(11)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδα-

πό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα.

  Με την Φ.7387/2018/0001116/12-06-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θρά-
κης, 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 24-04-2018 δήλω-
ση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) 
ΚΛΑΟΥΡΕΝΤ (επώνυμο) ΛΑΠΟΥΣΙ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-03-2002, και κατοικεί 
στο Δήμο ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθ. 5405/15-03-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(12)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ.1870/2018/0000870/22-06-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α’), 
γίνεται δεκτό το από 20-10-2017 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ (όνομα) 
ΑΚΟ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 01-08-2017, για την απόκτηση της ελληνικής 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  
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