
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

2 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.

3 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο 
αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 
9-7-2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-
λάδα και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν 
ανήλικος.

4 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

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

6 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

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

8 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

9 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

10 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

11 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

12 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού. 

 Με την Φ.115101/2018/0014912/09-10-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
31-05-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΝΤΟΥΝΗΣ (DUNI) ΒΑΓΓΕΛΗΣ (VANGJEL) 
ον. πατρός ΚΙΤΣΟ (KICO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α362652, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-08-1990 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ 

Ι

(2)
   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.39022/2018/0019875/03-10-2018 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
22-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΠΑΠΑΪ (όνομα) ΛΟΥΜΤΟΥΡΙΕ 
(πατρώνυμο) ΡΑΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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27-10-1993, και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008 
σύμφωνα με την αριθ. 5850/74/16-05-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ 

Ι

(3)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο 

αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 

9-7-2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-

λάδα και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν 

ανήλικος. 

 Με την Φ.38870/2018/0019310/03-10-2018 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδε-
κτή η από 13-06-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΣΛΛΙ (όνομα) 
ΤΖΟΝ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 10-04-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΝΔΡΑΣ - 
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την αριθ. 
6270/10/17-05-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής. 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(4)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα. 

 Με την Φ.40345/2018/0020313/10-10-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, 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
05-10-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 

με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΗ (επώνυμο) ΦΙΦΟ (πα-
τρώνυμο) ΙΝΤΕΑΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
06-02-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ, 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 30-06-2015 σύμ-
φωνα με την αριθ. 13100/53 /13-09-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(5)
   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.41159/2018/0017421/10-10-2018 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. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
05-12-2016 δήλωση - αίτηση της αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΖΕΚΙΡΗ (όνομα) ΜΙΡΕΛΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕ-
ΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-02-1983, και 
κατοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 09-06-2009 από Τμή-
μα Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τ.Ε.Ι. 
Χαλκίδας. 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(6)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα. 

 Με την Φ.35773/2018/0017629/09-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
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 04-09-2018 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΕΛΕΝΗ (επώνυμο) ΜΟΥΣΑ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-08-2001, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνι-
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κής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθ. 10540/8/ 
06-07-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αττικής. 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(7)
   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.18561/2018/0004130/09-10-2018 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. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 12-07-2016 δήλωση - αίτηση της αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΡΑ (όνομα) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (πα-
τρώνυμο) ΠΑΝΤΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
29-06-1987, και κατοικεί στο Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κα-
τέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 
10-11-2010 από το ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕ-
ΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ 

Ι

(8)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την Φ.4362/2018/0004147/10-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται δεκτό το από 31-08-2018 αίτημα της (επώνυμο) 
ΧΕΛΦΜΑΝ (όνομα) ΚΑΡΟΛΑΪΝ ΛΙ (πατρώνυμο) ΑΛΑΝ, 
που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ 
την 24-10-1983, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ.1 του 
ν.3284/2004. 

 Ο Συντονιστής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ 

(9)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα. 

 Με την Φ.3390/2018/0002144/09-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης, 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 
03-08-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΕΝΕΝΤΑ (επώνυμο) ΜΕΤΑ (πατρώνυμο) 
ΡΟΥΣΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-02-2003, 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΛΛΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την 
αριθ. 16298/12-07-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ 

Ι

(10)
   Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής. 

 Με την Φ.2945/2018/0003468/10-10-2018 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 Γ΄ Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε 
στο αρ.16/19-9-2018 πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 
18-11-2016 αίτηση της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) 
ΕΛΕΝΕ (επώνυμο) ΜΠΙΓΚΑΕΒ (πατρώνυμο) ΚΑΖΜΠΕΓΚ 
που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 17-10-1992 για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο 
εξελληνισμός του ονόματος της από ΕΛΕΝΕ σε ΕΛΕΝΗ. 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(11)
   Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού. 

 Με την Φ.2929/2018/0003467/10-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
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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 γνωμοδότη-
ση της της Γ΄ Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 16/
20-09-2018 πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 29-07-2016
αίτηση του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΙΓΝΑΤΙΙ (επώ-
νυμο) ΑΣΛΑΜΑΖΩΒ (πατρώνυμο) ΓΙΟΥΡΙ που γεννήθη-
κε στην ΡΩΣΙΑ την 14-09-1985 για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του 
ονοματεπωνύμου του από ΙΓΝΑΤΙΙ ΑΣΛΑΜΑΖΩΒ σε ΙΓΝΑ-
ΤΙΟΣ ΑΣΛΑΜΑΖΙΔΗΣ. 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
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   Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού. 

 Με την Φ.2673/2018/0002712/10-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 15 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α') κα-
θώς και τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 
(ΦΕΚ 263 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 20-11-2014 αίτηση 
του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΡΟΥΣΛΑΝ (επώνυμο) 
ΑΜΑΝΑΤΩΒ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ που γεννήθηκε 
στην ΚΙΡΓΙΖΙΑ την 01-03-1981 για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ 

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