
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

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

2 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.

3 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 έχει 
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση 
του τέκνου.

4 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 
που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής της δή-
λωσης - αίτησης είναι ενήλικη χωρίς να έχει συ-
μπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της.

5 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλ-
λοδαπή 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 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.

7 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 έχει 
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση 
του τέκνου.

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.

9 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει αποφοιτήσει από την 9-7-2015 από Τμή-
μα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

10 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

(1) 
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλ-

λοδαπή 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.39596/2018/0010575/17-07-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α΄ 76) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217) γίνεται αποδε-
κτή η από 25-07-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΟΥΠΑΛΙ (όνομα) 
ΚΕΤΗ (πατρώνυμο) ΙΛΙΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 01-03-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα την 30-06-2010 σύμφωνα με την αριθμ. 8335/19/
10-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττι-
κής και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου 
της από ΚΕΤΗ ΖΟΥΠΑΛΙ σε ΚΑΙΤΗ ΖΟΥΠΑΛΗ.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(2)
 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.39888/2018/0010603/17-07-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α΄ 76) σε συνδυασμό 
με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή 
η από 31-08-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΑΤΑ (όνομα) ΓΙΟΝΙΝΤΑ 
(πατρώνυμο) ΝΑΣΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
21-10-1992, και κατοικεί στο Δήμο ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ, 
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 30-06-2011 σύμφωνα με 
την αριθμ. 9290/14/23-06-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ   

Ι

(3)
 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 έχει 
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-
ση του τέκνου.

Με την Φ.38489/2018/0013213/16-07-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α΄ 76) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή 
η από 23-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ (επώνυμο) 
ΤΣΟΤΑ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 14-12-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
30-04-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΤΑ (COTA) 
(κύριο όνομα) ΓΙΩΡΓΟ (JORGO).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΤΑ (COTA) 
(κύριο όνομα) ΔΟΥΡΑΤΑ (DHURATA).

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ   

Ι

 (4) 
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικη χωρίς να έχει 

συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της.

Με την Φ.39597/2018/0010623/16-07-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρ-
θρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 25-07-2016 δήλω-
ση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής η οποία υπεβλήθη 
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΗΤΗ (όνομα) ΜΑΝΟΥΕΛΑ (πα-
τρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
10-11-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την 
αριθμ. 9385/49/27-06-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του 
ονοματεπωνύμου της από ΜΑΝΟΥΕΛΑ ΜΗΤΗ σε ΕΜΜΑ-
ΝΟΥΕΛΑ ΜΗΤΗ.

Με Εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ   

Ι

(5)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλ-

λοδαπή 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.38352/2018/0011473/16-07-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ-
θρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α΄ 76) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 
11-05-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΡΓΚΑΡΙΑΝ (όνομα) ΑΝΝΑ (πα-
τρώνυμο) ΓΚΕΡΑΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 
24-05-1993, και κατοικεί στο Δήμο ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ, 
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για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2008 σύμφωνα με την αριθμ. 4530/68/19-04-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής .

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

 (6) 
      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.39887/2018/0010600/17-07-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α΄ 76) σε συνδυασμό 
με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή 
η από 31-08-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΑΤΑ (όνομα) ΠΑΟΥΛΑ 
(πατρώνυμο) ΝΑΣΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
07-01-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ, 
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 30-06-2013 σύμφωνα με 
την αριθμ. 9290/13/23-06-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ   

Ι

  (7)
 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 έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου.

Με την Φ.39173/2016/0016467/16-07-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α΄ 76) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
29-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) ΓΚΕΤΣΙ (πατρώνυ-
μο) ΥΛΛΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-09-2008, 
και κατοικεί στο Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ), για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι ενεγρά-
φη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξα-
κολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο 
πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 09-07-2001 
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕ-
ΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΕΤΣΙ (GJECI) 
(κύριο όνομα) ΥΛΛΙ (YLLI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΕΤΣΙ (GJECI) 
(κύριο όνομα) ΜΠΥΛΥΡΕ (BYLYRE).

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ   

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.5469/2018/0002182/31-07-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α΄ 76) σε συνδυασμό 
με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή 
η από 25-09-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΝΑΪ (όνομα) ΜΑΚΕΛΙΑ-
ΝΑ (πατρώνυμο) ΦΡΟΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 15-05-1993, και κατοικεί στο Δήμο ΤΗΝΟΥ, 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 30-06-2015 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.20.3/3424/24-04-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   

Ι

(9)
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει αποφοιτήσει από την 9-7-2015 από Τμή-
μα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Με την Φ.2921/2018/0001896/31-07-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
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Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 2 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η 
από 08-06-2016 δήλωση - αίτηση της αλλοδαπής, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΜΙΖΒΑ (όνομα) ΒΙΚΤΩΡΙΑ (πατρώνυμο) 
ΠΕΤΡΟΣ, που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 08-05-1990, 
και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυ-
τήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 09-10-2015 
από το ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ.

Ο Συντονιστής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ   

    (10)
 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την Φ.928/2018/0002632/03-08-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 15 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ Α΄ 217) καθώς και 
τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α΄ 263) 
και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της Γ' 
Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 1/15-01-2018 
πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 18-07-2007 αίτηση του 
ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΙΒΑΝ (επώνυμο) ΚΑΡΑΚΟΖ 
(πατρώνυμο) ΓΑΒΡΙΗΛ που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 
28-07-1959 για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Συντονιστής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ  

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