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Πολιτογράφηση αλλοδαπής.
Με την Φ.202972/2018/0026550/05-12-2018 απόφαση
του 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 11/31-03-2016 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 09-08-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΑΡΜΑΝ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ Όνομα ΤΖΟΥΛΙΑ Όν.
πατρός ΝΤΕΙΒΙΝΤ, γεν. 15-06-1966 στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.
Με την Φ.212435/2018/0025888/05-12-2018 απόφαση
του 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 8/01-03-2018 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της Α.Δ.
Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 10-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΟΥΚΙΑ Όνομα ΝΤΑΒΙΝΤ Όν. πατρός ΠΕΤΡΟ,
γεν. 23-01-1991 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
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(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.
Με την Φ.148133/2018/0026358/05-12-2018 απόφαση
του 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 υπ’ αριθ. 2132/13-06-2018 πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με το οποίο
έγιναν δεκτές ομόφωνα οι αντιρρήσεις που υπέβαλλε ο
αιτών κατά του 5/12-03-2015 πρακτικού της Επιτροπής
Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδονίας γίνεται δεκτή
η από 01-04-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΑΦΑΝΙ Όνομα ΣΚΕΝΤΕΡ Όν. πατρός ΠΕΤΡΙΤ,
γεν. 07-03-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.
Με την Φ.135651/2018/0020926/03-12-2018 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. 11/20-09-2018 πρακτικό της Γ ΄Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 29-12-2006 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΠΑΟΥΛ Όνομα ΣΕΛΜΠΟΟΥΡΝΕ ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ
Όν. πατρός -, γεν. 07-04-1962 στην ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(5)
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.7147/2018/0003674/24-10-2018 απόφαση
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. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η
από 26-06-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΔΗΜΑ (όνομα) ΛΟΡΕΝΑ
(πατρώνυμο) ΜΕΛΕΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
02-09-1991, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την
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απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.3/4761/31-05-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την Φ.7470/2018/0003294/24-10-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25
παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται δεκτό το
από 26-10-2017 αίτημα της (επώνυμο) ΤΟΛΟΚΑΝ (όνομα) ΜΑΙΡΗ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στις
ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 08-08-1962, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση
κτήσης το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3284/2004.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ι

(7)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 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.
Με την Φ.7888/2018/0001457/24-10-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
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
05-04-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΝΤΙΟΝΙΣΙ (επώνυμο) ΤΖΕΜΟΛΛΑΡΙ
(πατρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 01-01-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ, 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 01-01-2003
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΕΜΟΛΛΑΡΙ (XHEMOLLARI)
(κύριο όνομα) ΜΠΛΕΝΤΑΡ (BLEDAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΕΜΟΛΛΑΡΙ (XHEMOLLARI) (κύριο όνομα) ΡΕΝΤΟΝΑ (REDONA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΚΡΕΖΗ (CEKREZI) (κύριο όνομα) ΙΟΥΛΙΑΝ (JULJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΚΡΕΖΗ (CEKREZI) (κύριο όνομα) ΜΑΤΙΛΝΤΑ (MATILDA).
Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

Ι

(8)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.
Με την Φ.9473/2018/0003207/05-12-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.15 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α’), του
αρθρ. 76 του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α’) και του αρθρ.
41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α’), γίνεται αποδεκτή
η από 24/11/2014 αίτηση του ομογενούς με στοιχεία
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΛΑΜΠΑΘΗΣ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ που γεννήθηκε στη ΜΟΛΔΑΒΙΑ την
15/09/1977 για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας
(22/20-06-2018 πρακτικό της Β’ Ειδικής Επιτροπής της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Πολιτογράφησης
ΖΗΚΟΣ ΝΑΚΚΑΣ

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την Φ.1737/2018/0000734/26-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α’),
γίνεται δεκτό το από 19-10-2018 αίτημα του πατέρα του
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΣΑΜΠΑΝΤΖΕ (όνομα)
ΑΝΕΥ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ (πατρώνυμο) ΙΜΕΝΤΑ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-07-2017, 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 Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι
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 Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.7745/2018/0003591/06-12-2018 απόφαση
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
24-04-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΑΝΤΡΟ (επώνυμο) ΤΣΕΚΡΕΖΗ
(πατρώνυμο) ΙΟΥΛΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 28-01-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ,
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
04-09-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

(11)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 τη φοίτηση 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. 17751/2018/0001986/09-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 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 11-06-2018 δήλωση αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΚΑΡΑΛΛΙΟΥ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-06-1988, και κατοικεί
στο Δήμο ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, 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
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την 30-06-2006 σύμφωνα με την αριθ. 5690/06-06-2018
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και
εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου της από
ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΛΛΙΟΥ σε ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΛΛΙΟΥ.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Τεύχος Β’ 5771/21.12.2018

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(12)
Στην Φ.210321/2018/0023911/13-11-2018 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
5342/28-11-2018 (τεύχος Β’) διορθώνεται το κύριο όνομα:
από το λανθασμένο:
«ΚΕΒΑΛ-ΚΡΙΣΑΝ»
στο ορθό:
«ΚΕΒΑΛ ΚΡΙΣΑΝ».
(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)
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