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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

    1. Με τη Φ. 112157/2018/0013600/19-10-2018 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 
24-10-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΜΠΡΑΧΙΜΙ (BRAHIMI) ΕΥΑΝΘΙΑ (EVANTHIA) ον. 
πατρός ΛΟΥΚΑ (LLUKA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 327137, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-08-1960 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

2. Με τη Φ. 115466/2018/0016576/19-10-2018 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 
26-06-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΛΑΓΚΙ (LAGJI) ΒΙΤΩΡΗ (VΙTORI) ον. πα-
τρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ (KOSTANDIN), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
Α 562160, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-04-1990 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

3. Με τη Φ. 115660/2018/0016579/19-10-2018 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 
04-07-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΣΤΡΟΡΗ (STRORI) ΛΙΡΗ (LIRI) ον. πατρός ΒΙΚΤΩΡ 
(VIKTOR), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 338992, που γεννήθηκε 
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στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-09-1959 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.   Με τη Φ. 21534/2018/0018483/16-10-2018 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 
09-03-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΛΑΟΥΡΑ (επώνυμο) ΒΑΓΓΕΛΗΣ 
(πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
17-12-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙ-
ΔΟΣ, 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 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθμ. 540/58/31-01-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με τη Φ. 22254/2017/0009278/16-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 09-05-2017 δήλωση -
αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) 
ΦΛΟΡΙΑΝ (επώνυμο) ΤΣΟΡΑ (πατρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-07-2001, και κατοικεί 
στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθμ. 
16100/19/20-10-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αττικής.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

    (3)
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 τη Φ. 21365/2018/0019690/17-10-2018 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 28-02-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΙ (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ 
(πατρώνυμο) ΗΛΙΑ-ΚΟΣΤΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 24-10-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥ-
ΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την 
αριθμ. 1230/59/03-02-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

    (4)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  1. Με τη Φ. 1526/2018/0001272/ΑΚ/19-10-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαί-
ου, 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 03-
10-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΑΛΜΠΕΡΤ (επώνυμο) ΤΖΕΜΠΕΤΖΙΟΥ 
(πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 08-08-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΜΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξε-
ων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελ-
ληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα 
με την αριθμ. 5107/14-09-2018 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ

Ι

    (5)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με τη Φ. 1519/2018/0001166/ΑΚ/19-10-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
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νειας (ν. 3284/2004 -ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
12-09-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΝΤΙΑΝΑ (επώνυμο) ΖΕΝΕΛΑΪ 
(πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 18-04-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΙΚΑΡΙΑΣ , 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 30-06-2018 
σύμφωνα με την αριθμ. 4158/10-07-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.  

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ    

Ι

(6)
  Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει ολοκληρώσει μετά την 9-7-2015 τη φοί-

τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 

το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος 

αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του  .

  Με τη Φ. 2337/2018/0002372/23-10-2018 απόφαση 
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β
του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
10-01-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΙΣΚΟΒΣΚΙ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΡ 
(πατρώνυμο) ΓΙΕΒΓΙΕΝΙ, που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 
31-12-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 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 παρα-
κολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμ-
φωνα με την αριθμ. Φ. 20.4/12362/30-11-2016 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης και εγκρίθηκε ο 
εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΑΛΕΞΑΝΤΡ 
ΠΙΣΚΟΒΣΚΙ σε ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΣΚΟΒΣΚΙ.   

Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(7)
    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 τη Φ.3013/2018/0000987/23-10-2018 απόφαση 

της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
23-12-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΜΙΤΣΟ (όνομα) ΑΜΠΡΑ (πατρώνυ-
μο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-09-1995, 
και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 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 τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθμ. 
8551/21-12-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας.  

Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(8)
    Πολιτογράφηση ομογενoύς αλλοδαπής  .

  Με τη Φ.3151/2018/0001854/23-10-2018 απόφαση 
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
19-06-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΕΡΙΣΙΛΝΤΑ (ORMENI) ΟΡΜΕΝΙ (ERISILDA) ον. 
πατρός ΧΑΖΙΣ (HAZIS), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 304830, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-01-1998 και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΛΑΤΑΝΙΑ.   

Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(9)
    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 διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου .

 Με τη Φ. 3674/2018/0000256/18-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - 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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 01-10-2018 δήλωση - αίτηση των γονέ-
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ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΙΜΕΛΑ (επώνυμο) 
ΠΕΝΓΚΟΥ (πατρώνυμο) ΝΙΑΖΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 03-07-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΞΑΝΘΗΣ, 
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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 16-11-2003 
και ο πατέρας της κατέχει ΔΕΛΤΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ ή ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΝΓΚΟΥ (PENGU)
(κύριο όνομα) ΝΙΑΖΙ (NIAZI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΝΓΚΟΥ (PENGU)
(κύριο όνομα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (ESMERALDA).

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

    (10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας  .

   Με τη Φ.20256/2018/0016281/15-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται δεκτό το από 08-07-2008 αίτημά του (επώνυ-
μο) ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (πατρώνυμο)
ΧΡΗΣΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 11-01-1968, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 3284/2004.   

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ  
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