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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Τιμητική πολιτογράφηση των αλλοδαπών 

ΕΛ ΧΑΜΙΣΙ ΕΜΑΝΤ του ΙΜΠΡΑΧΙΜ, ΜΟΥΣΣΑ 

ΜΑΧΜΟΥΝΤ του ΕΛΣΑΙΕΝΤ και ΤΖΕΚΑ ΓΚΑΝΙ του 

ΝΤΟΥΡΙΜ.

  Με το από 7.12.2018 προεδρικό διάταγμα που εκδό-
θηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και 
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(ΦΕΚ 217 Α’), τo π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 160) και 
το γεγονός ότι οι αλλοδαποί ΕΛ ΧΑΜΙΣΙ ΕΜΑΝΤ, ΜΟΥΣΣΑ 
ΜΑΧΜΟΥΝΤ και ΤΖΕΚΑ ΓΚΑΝΙ προσέφεραν εξαιρετικές 
υπηρεσίες στην Ελλάδα, καθώς την 23η Ιουλίου 2018 
κατά την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε στο 
Μάτι Αττικής, οι συγκεκριμένοι αλλοδαποί, έσπευσαν, 
ανάμεσα στους δεκάδες Έλληνες ψαράδες, αυτοβού-
λως με αυτοθυσία, αψηφώντας τον κίνδυνο, να σώσουν 
και έσωσαν δεκάδες συμπολίτες μας, μεταξύ των οποί-
ων και πολλά παιδιά, των οποίων οι ζωές κινδύνευσαν. 
Η αυταπάρνηση και η εξαιρετική συνεισφορά στο κοι-
νωνικό σύνολο των συγκεκριμένων μεταναστών που 

διαβιούν μάλιστα νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα επί 
σειρά ετών, συνιστούν πράξεις που εμπίπτουν τόσο στη 
γραμματική διατύπωση του νόμου περί προσφοράς εξαι-
ρετικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, όσο και στο πνεύμα 
του και συνεπώς συντρέχει η προϋπόθεση εφαρμογής 
της ανωτέρω διάταξης του άρθρου 13 «τιμητική πολιτο-
γράφηση» του ν.3284/2004.

Πολιτογραφούνται τιμητικώς ως Έλληνες πολίτες οι 
αλλοδαποί ΕΛ ΧΑΜΙΣΙ ΕΜΑΝΤ του ΙΜΠΡΑΧΙΜ γεννη-
θέντας την 18-9-1968 στην Ντουμιάτ της Αιγύπτου, 
ΜΟΥΣΣΑ ΜΑΧΜΟΥΝΤ του ΕΛΣΑΙΕΝΤ γεννηθέντας την 
5-3-1972 στην Δαμιέτη της Αιγύπτου και ΤΖΕΚΑ ΓΚΑΝΙ 
του ΝΤΟΥΡΙΜ γεννηθέντας την 13-12-1983 στην Λούσνιε 
της Αλβανίας. 

 Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 

Ι

(2)

   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1.- Με την Φ.3412/2018/0000607/29-11-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται απο-
δεκτή η από 01-03-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΡΤΖΙΝΑ (επώνυμο) 
ΚΑΡΑΤΖΟΥΚΟΥ (πατρώνυμο) ΝΑΜΙΚ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-05-2002 και κατοικεί στο Δήμο ΒΟ-
ΛΟΥ, 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 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθμ. 12544/27-02-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

2.- Με την Φ.3418/2018/0000668/29-11-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
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διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται απο-
δεκτή η από 02-03-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΟΥΡΟΡΑ (επώνυμο) 
ΣΚΕΜΠΙ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 04-10-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθμ. 2288/26-02-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

3.- Με την Φ.3433/2018/0000717/29-11-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 08-03-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΟΡΙΑΝΑ (επώνυμο) ΑΓΙΑΖΙ 
(πατρώνυμο) ΑΧΜΕΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
19-10-2002 και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα 
με την αριθμ. 1771/12-02-2018 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

4.- Με την Φ.3461/2018/0001023/29-11-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 28-03-2018 δήλωση - αίτηση της ανή-
λικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΤΙΣΙΑΝΑ (επώνυμο) 
ΙΜΠΡΑΧΙΜΙ (πατρώνυμο) ΡΑΜΟ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-12-2001και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 
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 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθμ. 2658/08-03-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. 

 Ο Συντονιστής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ 

Ι

(3)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1.- Με την Φ.3409/2018/0002823/29-11-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-

λίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 01-03-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΟΥΝΤΕΝΚΟΒΑ 
(όνομα) ΒΑΛΕΡΙΑ (πατρώνυμο) ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ, που γεννή-
θηκε στην ΡΩΣΙΑ την 20-03-1999 και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΟΛΟΥ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθμ. 2250/23-02-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

2.- Με την Φ.3432/2018/0002825/29-11-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 07-03-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΟΥΤΣΙ (όνομα) ΟΡΓΚΕΡΣ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-10-1999 και κατοικεί στο 
Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθμ. 2289/26-02-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

3.- Με την Φ.3435/2018/0002829/29-11-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 08-03-2018 δήλωση - αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΟΖΑΝΙ (όνο-
μα) ΕΡΑΛΝΤ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-09-1998 και κατοικεί στο Δήμο ΝΟΤΙΟΥ 
ΠΗΛΙΟΥ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθμ. 2347/27-02-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

4.- Με την Φ.3464/2018/0002827/29-11-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 29-03-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΕΡΤΣΙ (όνομα) 
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ΑΟΥΡΕΝΤΑ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-04-1999 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΛΜΥΡΟΥ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθμ. 2134/21-02-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.  

Ο Συντονιστής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

(4)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1.- Με την Φ.3477/2018/0002998/29-11-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 11-04-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΛΛΟΧΑ (όνομα) 
ΕΡΣΙΝΤ (πατρώνυμο) ΜΑΞΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 01-11-1995 και κατοικεί στο Δήμο ΝΟΤΙΟΥ 
ΠΗΛΙΟΥ, 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 τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 2936/ 
12-03-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Θεσσαλίας.

2.- Με την Φ.3480/2018/0002848/29-11-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 13-04-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 
21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΪΝΤΙΝΙ 
(όνομα) ΙΡΙΝΕΟ (πατρώνυμο) ΣΠΙΡΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-12-1998 και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΚΙΑΘΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθμ. 11535/ 
31-10-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Θεσσαλίας.

3.- Με την Φ.3487/2018/0003000/29-11-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 19-04-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΑΪ (όνομα) 
ΣΤΕΛΙΝΑ (πατρώνυμο) ΓΚΡΑΜΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-05-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΝΟΤΙΟΥ 
ΠΗΛΙΟΥ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθμ. 2742/07-03-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. 

Ο Συντονιστής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

(5)

   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1.- Με την Φ.3499/2018/0001323/03-12-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται απο-
δεκτή η από 24-04-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΑ (επώνυμο) 
ΡΕΜΕ (πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 29-12-2002 και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθμ. 4405/23-04-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

2.- Με την Φ.3512/2018/0001411/03-12-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται απο-
δεκτή η από 03-05-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΣΕΛΑ (επώνυμο) 
ΑΓΚΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΡΟΛΑΝΤ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-05-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
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σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθμ. 3517/28-03-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

3.- Με την Φ.3534/2018/0001535/03-12-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται απο-
δεκτή η από 14-05-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΣΙΚΑ (επώνυμο) 
ΜΠΟΥΣΓΚΙΟΚΑΪ (πατρώνυμο) ΑΛΕΚΟ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-07-2002 και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΚΟΠΕΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 6082/10-05-2018 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

4.- Με την Φ.3513/2018/0001413/03-12-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 03-05-2018 δήλωση - αίτηση της ανή-
λικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΡΕΦΙΓΕ (επώνυμο) 
ΣΕΡΓΙΑΝΙ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 31-07-2002 και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθμ. 2556/02-03-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. 

Ο Συντονιστής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ 
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