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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1.- Με την Φ.143819/2018/0025837/29-11-2018 από-
φαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217Α'), 
όπως ισχύουν και μετά το αριθμ. 2102/23-5-2016 πρα-
κτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με το οποίο 
έγιναν δεκτές ομόφωνα οι αντιρρήσεις που υπέβαλλε ο 
αιτών κατά του 12/19-6-2014 πρακτικού της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδονίας γίνεται δεκτή η 
από 2-8-2012 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΕΠΑ Όνομα ΜΑΡΤΙΝ Όν. πατρός ΣΚΕΝΤΕΡ, 
γεν. 19-5-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.205332/2018/0025835/29-11-2018 από-
φαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 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 21/20-4-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 31-3-2011 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΛΙΛΗ Όνομα ΜΙΜΟΖΑ Όν. πατρός ΠΕΤΡΑ-
ΚΗ, γεν. 21-7-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.137693/2018/0024300/29-11-2018 από-
φαση 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 τροποποίηση τους με τις διατάξεις 
του ν. 3838/2010 (49 Α) και του άρθρου 22 παρ. 1 του 
ν. 3838/2010 και μετά το αριθμ. 19/1-6-2016 πρακτικό 
της Α΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 21-7-2009 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΝΤΣΕΝΚΟ Όνομα ΟΞΑΝΑ Όν. πατρός ΒΑ-
ΛΕΡΙ, γεν. 12-6-1976 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.83387/2018/0024170/29-11-2018 απόφα-
ση 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 22
παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α') γίνεται δεκτή η από 
14-2-2000 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΛΟΣΑΠΟΒΑ Όνομα ΕΛΕΝΑ Όν. πατρός 
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, γεν. 20-7-1971 στο ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(2)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1.- Με την Φ.214025/2018/0025625/29-11-2018 από-
φαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 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 11/28-6-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλά-
δας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 14-11-2014 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΡΙΖΑ Όνομα ΜΕΡΙΤΑ Όν. πατρός ΙΖΕΤ, γεν. 
26-10-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελλη-
νικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.197275/2018/0026387/29-11-2018 από-
φαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το αριθμ. 2136/12-9-2018 πρα-
κτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με το οποίο 
έγιναν δεκτές ομόφωνα οι από 1-7-2015 αντιρρήσεις που 
υπέβαλλε η αιτούσα κατά του 11/27-2-2015 πρακτικού 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς 
και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 8-1-2013 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΗΤΡΗ Όνομα ΒΑΛΜΠΟΝΑ Όν. πατρός ΣΥ-
ΜΠΙ, γεν. 21-6-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.213147/2018/0026384/29-11-2018 από-
φαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 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 2/25-1-2018 πρακτικό της Β' 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 13-9-2012 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΤΣΙ Όνομα ΑΡΑΝΙΤ Όν. πατρός ΟΥΑΝΙ, 
γεν. 12-2-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.214492/2018/0025332/29-11-2018 από-
φαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 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 6/2018/22-3-2018 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης γίνεται 
δεκτή η από 12-7-2012 αίτηση πολιτογράφησης της αλ-
λογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΣΟ Όνομα ΑΛΚΕΤΑ Όν. πατρός ΥΝΤΡΕΤ, 
γεν. 6-11-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.214405/2018/0026383/29-11-2018 από-
φαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 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 16/23-5-2018 πρακτικό της Β' 

Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 28-11-2013 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΪΝΤΑΝΗ Όνομα ΜΙΡΕΛΑ Όν. πατρός ΧΑ-
ΜΙΤ, γεν. 18-6-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

6.- Με την Φ.213159/2018/0025621/29-11-2018 από-
φαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 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 5/28-2-2018 πρακτικό της Β' 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 16-1-2014 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΣΤΙΑΝΙ Όνομα ΦΕΛΕΝΖΑ Όν. πατρός ΘΕ-
ΟΔΩΡ, γεν. 17-5-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.-   Με την αριθμ. Φ.1531/2018/0000742/29-11-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
6-11-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΤΣΙ (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ (πατρώνυ-
μο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-5-1997, 
και κατοικεί στο Δήμο ΧΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλι-
κη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας 
της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 5-6-2018 σύμφωνα με την αριθμ. 5547/2-10-2018
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου .

2.- Με την Φ.1540/2018/0000757/29-11-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
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 13-11-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΙΟΥ (όνομα) ΑΛΒΙΝΑ 
(πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
17-4-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΧΙΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους 
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της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 1-7-2014 σύμφωνα με την αριθμ. 6139/ 
25-10-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βο-
ρείου Αιγαίου.

3.- Με την Φ.1535/2018/0000744/29-11-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαί-
ου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
7-11-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΛΙΜΕΤΑ (όνομα) ΣΟΥΖΑΝΕ 
(πατρώνυμο) ΧΑΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
10-11-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΧΙΟΥ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκλη-
ρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου 
έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση εν-
νέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2018 
σύμφωνα με την αριθμ. 6223/29-10-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου και εγκρίθηκε ο 
εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου της από ΣΟΥΖΑΝΕ 
ΑΛΙΜΕΤΑ σε ΣΟΥΖΑΝΑ ΑΛΙΜΕΤΑ.

4.- Με την Φ.1534/2018/0000754/29-11-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαί-
ου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β
του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
7-11-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΛΙΜΕΤΑ (όνομα) ΛΑΜΠΙΝΟΤ 
(πατρώνυμο) ΧΑΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
5-10-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΧΙΟΥ, 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 τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 5-6-2018 σύμφωνα 
με την αριθμ. 6137/25-10-2018 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ

Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1.- Με την Φ.7676/2018/0001126/20-11-2018 απόφα-
ση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρή-

της, 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 12-3-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΡΑΧΜΑ (επώνυμο) ΓΚΟΥΝΤΑ 
(πατρώνυμο) ΑΣΣΕΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
31-8-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 15-12-2005 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΥΝΤΑ (GOUDA) (κύριο όνο-

μα) ΑΣΣΕΜ (ASSEM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΣΣΑΝ (HASSAN) (κύριο όνομα) 

ΣΑΪΜΑ (SHIMAA).
2.- Με την Φ.7677/2018/0001127/20-11-2018 από-

φαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, 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 12-3-2018 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΑΜ (επώνυμο) 
ΓΚΟΥΝΤΑ (πατρώνυμο) ΑΣΣΕΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 4-7-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 
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 
15-12-2005 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΥΝΤΑ (GOUDA) (κύριο όνο-

μα) ΑΣΣΕΜ (ASSEM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΣΣΑΝ (HASSAN) (κύριο όνομα) 

ΣΑΪΜΑ (SHIMAA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(5)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

  Με την Φ.2030/2018/0019162/23-11-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 15 και 25 του ν.3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α'), του 
άρθρου 35 περ.γ του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) καθώς 
και τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 
263 Α΄) και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση 
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της της Β' Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 
22-11-2017 πρακτικό με αριθμό Νο 25 γίνεται αποδεκτή 
η από 10-8-2011 αίτηση της ομογενούς με στοιχεία (όνο-
μα) ΣΟΦΙΑ (επώνυμο) ΜΑΧΕΡΙΔΗ (πατρώνυμο) ΜΙΧΑΗΛ 
που γεννήθηκε στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ την 16-7-1991 για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(6)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

  Με την Φ.2587/2018/0019361/28-11-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄), του άρθρου 41 
παρ. 5 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) καθώς και τις διατά-
ξεις των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) 
και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της 
Β' Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 13-12-2017
 Πρακτικό της με αριθμ. Νο 32 γίνεται αποδεκτή η από 
12-10-2011 αίτηση της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) 
ΡΟΥΖΑΝΝΑ (επώνυμο) ΣΑΓΚΡΑΝΤΙΑΝ (πατρώνυμο) ΑΜΙ-
ΡΑΝ που γεννήθηκε στην ΠΟΛΩΝΙΑ την 2-10-1982 για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(7)
 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

    Με την Φ.1887/2018/0019218/26-11-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 του ν.3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α'), του άρθρου 41
παρ. 5 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) καθώς και τις διατά-
ξεις των άρθρων 15 και 35 του ν.3284/2004 (ΦΕΚ 217Α΄) 
και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της 
Β' Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 29-11-2017 
πρακτικό με αριθμό Νο 27 γίνεται αποδεκτή η από 
18-7-2012 αίτηση της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) 
ΛΙΛΙ (επώνυμο) ΤΒΑΟΥΡΙ (πατρώνυμο) ΙΒΑΝΕ που γεν-
νήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 20-11-1951 για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

(8)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

 1.-  Με την Φ.5409/2018/0003424/26-11-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε 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 22-10-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΕΚΣΑΝΤΡΟ (επώνυμο) ΝΑΖΕΡΑΪ (πατρώνυμο) 
ΑΣΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 7-11-2008, και 
κατοικεί στο Δήμο ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ, 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 1-7-2003 και ο πατέρας του κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΑΖΕΡΑΪ (NAZERAJ) (κύριο όνο-

μα) ΑΣΑΝ (ASAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΑΖΕΡΑΪ (NAZERAJ) (κύριο όνο-

μα) ΣΑΝΤΟΥΣΕ (SADUSHE).
2.- Με την Φ.5453/2018/0003912/26-11-2018 απόφαση του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. 
Ελλάδας και Ιονίου, 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 16-11-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνο-
μα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΣΩΤΗΡΗ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-8-2012, και κατοικεί στο 
Δήμο ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγρά-
φη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολου-
θεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 23-6-2003 και ο πατέρας του 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΩΤΗΡΗ (SOTIRI) (κύριο όνομα) 

ΠΕΤΡΙΤ (PETRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΩΤΗΡΗ (SOTIRI) (κύριο όνομα) 

ΣΙΛΒΑΝΑ (SILVANA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(9)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

 1.-     Με την Φ.5277/2018/0003499/26-11-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
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κε 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 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α') γίνεται αποδεκτή η από 
6-7-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΤΟΥΣΙ (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ 
(πατρώνυμο) ΙΛΜΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
27-7-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕ-
ΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-6-2014 σύμφωνα με την αριθμ. 9750/7/
28-6-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής. 

2.- Με την Φ.5282/2018/0003507/26-11-2018 από-
φαση 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. 5β 
του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/
2004 - ΦΕΚ 217Α') γίνεται αποδεκτή η από 6-7-2018 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΣΕΧΑΪ (όνομα) ΣΥΛΒΑΝΑ (πατρώνυμο) ΠΕΡ-
ΛΑΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-12-1993, και 
κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 30-6-2012 σύμφωνα με την αριθμ. 
7005/5-7-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Πελοποννήσου. 

3.- Με την Φ.5284/2018/0003509/26-11-2018 από-
φαση 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. 1
του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/
2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 6-7-2018 δή-
λωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΡΟΓΚΑΤΣΑΪ (όνομα) ΗΛΙΑ (πατρώνυμο) ΚΩΣ-
ΤΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-7-1990, και 
κατοικεί στο Δήμο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2006 
σύμφωνα με την αριθμ. 6828/2-7-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. 

4.- Με την Φ.5287/2018/0003511/26-11-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 

217Α') γίνεται αποδεκτή η από 9-7-2018 δήλωση -αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΧΑΤΙΑ (όνομα) ΣΟΦΙΕ (πατρώνυμο) ΜΠΟΥ-
ΓΙΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-2-1999, και 
κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2015 σύμφωνα με 
την αριθμ. 6140/19-6-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Πελοποννήσου.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.- Με την Φ. 1572/2018/0001543/26-11-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 29-12-2017 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟΣ (επώ-
νυμο) ΚΑΪΟ (πατρώνυμο) ΑΜΠΑΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 25-4-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΡΤΗΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2016 σύμ-
φωνα με την αριθμ. 10899/15-11-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

2.- Με την Φ. 1663/2018/0000632/26-11-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 25-5-2018 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΣΙΜ (επώ-
νυμο) ΛΟΣΣΑ (πατρώνυμο) ΤΑΧΙΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 19-9-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΕΥΡΩΤΑ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2016 σύμφω-
να με την αριθμ. 5151/18-5-2018 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

3.- Με την Φ. 1681/2018/0000786/26-11-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
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λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 15-6-2018 δήλωση - αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΙΚΑΤΕΡΙ-
ΝΗ (επώνυμο) ΧΑΖΙΖΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που  
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-01-2002, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, 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 30-6-2017 σύμφωνα με την 
αριθμ. 2953/23-3-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Πελοποννήσου.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(11)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

    1.- Με την Φ.5191/2018/0003468/16-11-2018 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 IB του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/
2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 1-6-2018 δή-
λωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΟΥΡΣΟΥΛΕΑΝ (όνομα) ΝΤΑΡΙΟΥΣ-ΤΣΙΠΡΙΑΝ 
(πατρώνυμο) ΜΙΧΑΪ, που γεννήθηκε στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ την 
7-11-1991, 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 30-6-2013 σύμφωνα με την 
αριθμ. 5028/15-5-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Πελοποννήσου .

2.- Με την Φ.5226/2018/0003474/16-11-2018 από-
φαση 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. 5β
του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/
2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 15-6-2018 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΙΣΛΑΜΙ (όνομα) ΦΙΟΡΕΝ (πατρώνυμο) ΦΙ-
ΚΙΡΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 2-4-1997, και 
κατοικεί στο Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, 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 30-6-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 5871/
11-6-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννή-
σου.

3.- Με την Φ.5228/2018/0003476/16-11-2018 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 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/
2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 15-6-2018 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΘΕΟΔΩΡΗ (όνομα) ΦΑΜΠΙΟΛΑ (πατρώνυμο) 
ΣΠΑΡΤΑΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 9-12-1988, 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2009 σύμφωνα με 
την αριθμ. 5615/4-6-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Πελοποννήσου .

4.- Με την Φ.5239/2018/0003483/16-11-2018 από-
φαση 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. 5β 
του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/
2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 20-6-2018 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΤΑΜΠΑΚΟΥ (όνομα) METIN (πατρώνυμο) ΚΑ-
ΣΕΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 9-10-1994, 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 30-6-2013 σύμφωνα με την αριθμ. 3814/
23-4-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννή-
σου .

5.- Με την Φ.5263/2018/0003493/16-11-2018 από-
φαση 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. 5β
του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/
2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 2-7-2018 δή-
λωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΡΙΚΑ (όνομα) ΛΑΪΝΤΟΝ (πατρώνυμο) ΒΛΑ-
ΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-5-1991, 
και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΜΕΑΣ, 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 
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-6-2010 σύμφωνα με την αριθμ. 6478/
22-6-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πε-
λοποννήσου.

6. Με την Φ.5281/2018/0003505/16-11-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, 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. 5β του άρθρου 
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217Α') γίνεται αποδεκτή η από 6-7-2018 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑ-
ΞΟΥΤΙ (όνομα) ΒΑΣΙΛΙΚΗ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 2-6-1986, και κατοικεί στο 
Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-6-2005 σύμφωνα με την αριθμ. 4010/17/13-3-2018
 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

7.- Με την Φ.5234/2018/0003480/16-11-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, 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. 5β του άρθρου 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') 
γίνεται αποδεκτή η από 18-6-2018 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΡΕΝΤΑΪ (όνομα) 
ΤΖΕΝΣΙΛΑ (πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 

την 17-4-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣ-
ΤΙΝΗΣ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-6-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 5177/
25-5-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

8.- Με την Φ.5253/2018/0003491/16-11-2018 από-
φαση 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. 1
του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/
2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 25-6-2018 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΚΑΡΑΜΑΛΑΟΥ (όνομα) ΜΙΟΑΡΑ-ΡΑΜΟΝΑ 
(πατρώνυμο) ΝΤΑΝΙΕΛ, που γεννήθηκε στην ΡΟΥΜΑ-
ΝΙΑ την 23-3-1989, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-6-2004 σύμφωνα με την αριθμ. 6047/14-6-2018 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ  
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*02055241012180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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