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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)  
 Πολιτογράφηση Αλλοδαπών .

 1. Με την υπ’ αριθ. Φ.203503/2016/0037617/
01-02-2017 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 19/
08-04-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γί-
νεται δεκτή η από 23-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΛΛΑΪ όνομα ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ όν. πατρός 
ΕΝΤΜΟΝΤ, γεν. 03-02-1992 στην Αλβανία, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αριθ. Φ.202779/2017/0000093/
01-02-2017 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 27/
08-04-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Αθηνών Α΄ της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 15-05-2012
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΕΪΖΑΪ όνομα ΓΙΟΝΙΛΝΤΑ όν. πατρός ΣΑΪΠ, 
γεν. 15-02-1985 στην Αλβανία, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αριθ. Φ.202494/2017/0000415/01-02-
2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδό-
θηκε 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 32/
26-04-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Αθηνών Α΄ της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 18-09-2012
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΙΜΙΤΡΟΒΑ όνομα ΝΑΤΑ όν. πατρός ΧΡΙΣΤΟ, 
γεν. 14-03-1949 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Με την υπ’ αριθ. Φ.204349/2016/0032051/
01-02-2017 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 16/
04-03-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 15-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΕΜΟΥΝΙ όνομα ΝΤΑΝΙΕΛ όν. πατρός ΑΡ-
ΜΠΕΝ, γεν. 23-11-1992 στην Αλβανία, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αριθ. Φ.203386/2016/0037613/
01-02-2017 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 43/
14-06-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Αθηνών Α΄ της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 09-09-2014
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΑΣΙΛΗ όνομα ΡΕΪΝΤΙ όν. πατρός ΝΙΚΟΛΑ, 
γεν. 15-04-1994 στην Αλβανία, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπ’ αριθ. Φ. 119605/2017/0000902/
01-02-2017 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 6/
03-02-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γί-
νεται δεκτή η από 19-07-2012 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ όνομα ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ όν. πατρός 
ΜΟΥΡΑΤ, γεν. 11-07-1950 στην Αλβανία, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ   

Ι

(2)  
 Πολιτογράφηση Αλλοδαπών .

 1. Με την υπ’ αριθ. Φ.204799/2016/0039017/
01-02-2017 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 64/
22-09-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Αθηνών Α΄ της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 23-04-2012
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΑΡΑ όνομα ΘΕΟΔΩΡΑ όν. πατρός ΓΙΑΝΝΗ, 
γεν. 21-04-1956 στην Αλβανία, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αριθ. Φ.202454/2017/0000504/
01-02-2017 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 61/
16-10-2015 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 21-09-2011 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΟΚΟΥΣΑ όνομα ΓΚΑΛΙΝΑ όν. πατρός ΟΛΕ-
ΞΑΝΤΡ, γεν. 28-10-1959 στην Ουκρανία, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αριθ. Φ.202974/2016/0037858/
01-02-2017 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 10/
24-02-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γί-
νεται δεκτή η από 12-03-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΘΑ όνομα ΓΙΩΡΓΟ όν. πατρός ΚΑΣΤΡΙΩΤ, 
γεν. 31-03-1993 στην Αλβανία, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αριθ. Φ.202886/2017/0000907/
01-02-2017 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 27-07-2011 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΙΜΠΡΑΧΙΜ όνομα ΑΜΠΝΤΈΛ ΧΑΦΙΖ όν. 
πατρός ΑΜΠΝΤΕΛ ΧΑΜΙΝΤ, γεν. 05-05-1965 στην ΑΙΓΥ-
ΠΤΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αριθ. Φ.202455/2017/0000508/
01-02-2017 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 65/
04-11-2015 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 01-03-2011 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ όνομα ΣΑΝΤΙΚ όν. πατρός ΝΑ-
ΖΙΦ, γεν. 05-08-1967 στην Αλβανία, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπ’ αριθ. Φ.201532/2016/0035818/
01-02-2017 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 03/
11-02-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Κρήτης γίνεται δεκτή η από 07-04-2015 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΡΖΕΣΤΑ όνομα ΑΡΙΟΛΑ όν. πατρός ΦΙ-
ΤΙΜ, γεν. 05-03-1992 στην Αλβανία, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπ’ αριθ. Φ.203442/2016/0037621/
01-02-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
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8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας που κυρώθηκε με 
το ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 16/
29-03-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γί-
νεται δεκτή η από 23-04-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΕΛΝΙΚΟΥ όνομα ΑΛΤΙΝ όν. πατρός ΡΑΠΙ, 
γεν. 02-10-1981 στην Αλβανία, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την υπ’ αριθ. Φ.202588/2016/0035810/
01-02-2017 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/
17-02-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 10-12-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΝΑΝΙ όνομα ΚΟΣΤΑΝΤΙΝΑ όν. πατρός ΝΙΑ-
ΖΙ, γεν. 27-07-1976 στην Αλβανία, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ   

Ι

(3)  
 Πολιτογράφηση Αλλοδαπών .

 1. Με την υπ’ αριθ. Φ.200032/2016/0033825/
01-02-2017 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 84/
17-11-2015 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Αθηνών Α΄ της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 17-07-2012
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΕΣΑΓΙΑΝ όνομα ΝΑΡΙΝΕ όν. πατρός ΡΑΦΙΚ, 
γεν. 11-12-1980 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αριθ. Φ.80594/2016/0038388/01-02-2017 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 υπ' αριθ. 48/2015/
17-12-2015 πρακτικό της Γ Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από
01-09-2008 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΛΙΚΟΒΑ όνομα ΙΟΥΛΙΑ όν. πατρός 
ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ, γεν. 31-07-1970 στην Ρωσία, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αριθ. Φ.202441/2016/0038037/
01-02-2017 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 6/
25-02-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η 
από 04-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΙΚΑ όνομα ΝΤΕΝΙΣ όν. πατρός ΓΚΕΖΙΜ, 
γεν. 18-01-1992 στην Αλβανία για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ   

Ι

(4)  
 Πολιτογράφηση Αλλοδαπών .

 1. Με την υπ’ αριθ. Φ.204659/2017/0001002/
01-02-2017 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 10/
05-07-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας γίνεται δεκτή η από
23-07-2012 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΕΛΟΥΜΠΗ όνομα ΑΟΥΡΕΛΑ όν. πατρός 
ΕΝΤΙΣΟΝ, γεν. 12-03-1970 στην Αλβανία, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αριθ. Φ.203460/2016/0037620/
01-02-2017 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 47/
28-06-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Αθηνών Α΄ της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 04-11-2014
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΛΛΑ όνομα ΕΝΤΛΙΡΑ όν. πατρός ΚΙΑΝΙ, γεν. 
27-11-1993 στην Αλβανία για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αριθ. Φ.203699/2016/0037863/
01-02-2017 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 7/
24-05-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας γίνεται δεκτή η από
08-10-2012 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΝΕ όνομα ΓΕΤΜΙΡΑ όν. πατρός ΓΚΙΕΡΓΚΙ, 
γεν. 01-07-1985 στην Αλβανία, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αριθ. Φ.202366/2017/0000119/
01-02-2017 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 1/
11-01-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 24-04-2012
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αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΚΙΑΡΡΙ όνομα ΔΙΟΝΗΣ όν. πατρός ΧΑΣΑΝ, 
γεν. 16-06-1954 στην Αλβανία, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αριθ. Φ. 136260/2017/0000758/
01-02-2017 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 τροποποίη-
ση 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. 
5/11-02-2016 πρακτικό της Γ Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 
24-10-2008 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΙΛΙΠΤΣΟΥΚ όνομα ΜΑΡΙΑ όν. πατρός ΜΙΚΟ-
ΛΑ, γεν. 21-02-1976 στην Ουκρανία, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ   

Ι

(5)  
 Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών .

 1. Με την υπ’ αριθ. Φ. 19761/2016/0019731/05-01-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 19-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ (DHIMOJANI) 
ΕΡΒΙΝ (ERVIN) ον. πατρός ΛΟΥΚΑ (LLUKA), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α379348, που γεννήθηκε στην Αλβανία την
29-07-1987 και κατοικεί στο Δήμο Πειραιώς.

2. Με την υπ’ αριθ. Φ. 19596/2016/0022261/20-12-2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 12-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΤΕΟΝΤΑΤΗΣ (DEODATI) ΜΙ-
ΧΑΗΛ (MIHAL) ον. πατρός ΓΕΩΡΓΙΟΣ (GIORGIO), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Β00735, που γεννήθηκε στην Τουρκία την
19-07-1943 και κατοικεί στο Δήμο Νέας Σμύρνης.

3. Με την υπ’ αριθ. Φ. 17192/2016/0015492/05-01-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 19-11-2015 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΑΤΣΟΡΗ (KACORRI) ΑΦΡΟΔΙ-
ΤΗ (AFROVΙTI) ον. πατρός ΠΕΤΡΕΦ (PETREF), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθ-

μό 332171, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 06-07-1975
και κατοικεί στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου.

4. Με την υπ’ αριθ. Φ.20366/2016/0019737/05-01-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 16-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΖΕΓΚΑ (XEGA) ΓΚΕΝΤΙΑΝ 
(GENTIAN) ον. πατρός ΒΛΑΝΤΙΜΗΡ (VLADIMIR), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α470005, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 
21-05-1977 και κατοικεί στο Δήμο Κερατσινίου - Δρα-
πετσώνας.

5. Με την υπ’ αριθ. Φ. 19926/2016/0019733/05-01-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 26-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΕΤΣΚΑ (BECKA) ΛΑ-
ΜΠΗΣ (LLAMBI) ον. πατρός ΚΩΣΤΑΚΗ (KOSTAQ), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α549079, που γεννήθηκε στην Αλβανία την
28-02-1980 και κατοικεί στο Δήμο Κορυδαλλού.

6. Με την υπ’ αριθ. Φ. 19609/2016/0019729/05-01-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 12-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΡΙΦΤΗ (PRIFTI) ΕΒΕΛΙ-
ΝΑ (EVELINA) ον. πατρός ΘΑΝΑΣ (THANAS), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α375404, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 
04-02-1971 και κατοικεί στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου.

7. Με την υπ’ αριθ. Φ. 19951/2016/0019734/05-01-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 31-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΑΪΚΟ (MAJKO) ΥΛΛΙ (YLLI) ον. 
πατρός ΤΖΑΦΕΡ (XHAFER), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α375383, 
που γεννήθηκε στην Αλβανία την 29-12-1974 και κατοι-
κεί στο Δήμο Αγίου Δημητρίου.

8. Με την υπ’ αριθ. Φ. 19965/2016/0020505/29-12-2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 31-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΙΤΑ (ΜΙΤΑ) ΕΡΙΣ (ERIS) 
ον. πατρός ΑΓΚΙΜ (AGIM), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α373621, 
που γεννήθηκε στην Αλβανία την 20-07-1993 και κατοι-
κεί στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου.

9. Με την υπ’ αριθ. Φ.7473/2016/0022770/13-01-2017 
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απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 17-01-2013 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΖΑΤΖΟ (ΧΗΑΧΗΟ) ΧΡΙΣΤΙ-
ΝΑ (KRISTINA) ον. πατρός ΑΝΔΡΕΑ (ANDREA), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α549600, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την
02-03-1992 και κατοικεί στο Δήμο Πειραιώς.

10. Με την υπ’ αριθ. Φ. 19393/2016/0019723/
05-01-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/
Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 21-04-2016 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΦΡΑΝΤΖΗΣ 
(FRANXHI) ΑΝΔΡΕΑΣ (ADRIANO) ον. πατρός ΑΛΦΡΕΝΤ 
(ALFRED), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α375947, που γεννήθη-
κε στην Αλβανία την 23-02-1990 και κατοικεί στο Δήμο 
Κορυδαλλού.

11. Με την υπ’ αριθ. Φ.5840/2016/0018834/22-12-2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 02-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΙΛΑ (BILLA) ΑΝΤΙ (ANDI) 
ον. πατρός ΠΑΝΤΕΛΗ (PANDELI), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α470325, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 11-09-1990 
και κατοικεί στο Δήμο Πειραιώς.

12. Με την υπ’ αριθ. Φ. 19442/2016/0019725/
05-01-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 
49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 21-04-2016 αίτηση πο-
λιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΟΤΣΙ 
(BOCI) ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ (KLODIANA) ον. πατρός ΝΟΥΡΕΝΤΙΝ 
(NUREDIN), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α549232, που γεννήθη-
κε στην Αλβανία την 16-03-1980 και κατοικεί στο Δήμο 
Πειραιώς.

13. Με την υπ’ αριθ. Φ. 19752/2016/0020496/
29-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 
49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 19-05-2016 αίτηση πο-
λιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΑΡΤΑ-
ΛΗ (PARTALI) ΑΦΡΟΔΙΤΗ (AFERDΙΤA) ον. πατρός ΒΑΣΙΛ 
(VASIL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογε-
νούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α549407, που γεννήθηκε στην 
Αλβανία την 30-12-1968 και κατοικεί στο Δήμο Πειραιώς.

14. Με την υπ’ αριθ. Φ.19759/2016/0020513/
29-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/

Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 19-05-2016 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΙΚΑ (ΝΙΚΑ) 
ΔΗΜΗΤΡΗ (DHIMITRI) ον. πατρός ΑΝΔΡΕΑ (ANDREA), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α371513, που γεννήθηκε στην Αλ-
βανία την 21-12-1989 και κατοικεί στο Δήμο Καλλιθέας.

15. Με την υπ’ αριθ. Φ.20549/2016/0018190/
30-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 
49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 23-06-2016 αίτηση πολι-
τογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΘΩΜΑΣ (ΤΗΟ-
ΜΑ) ΚΥΡΙΑΚΟΣ (QIRJAKO) ον. πατρός ΓΙΩΡΓΗΣ (JORGJI), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α371026, που γεννήθηκε στην Αλ-
βανία την 16-10-1964 και κατοικεί στο Δήμο Κερατσινίου 
- Δραπετσώνας.

16. Με την υπ’ αριθ. Φ.20034/2016/0019736/
05-01-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 
49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 02-06-2016 αίτηση πο-
λιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΛΑΪΘΙΑ 
(LAJTHIA) AMANTA (AMANDA) ον. πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ 
(KRISTO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α494267, που γεννήθη-
κε στην Αλβανία την 04-05-1991 και κατοικεί στο Δήμο 
Κερατσινίου - Δραπετσώνας.

17. Με την υπ’ αριθ. Φ.19733/2016/0020485/
29-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 
49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 19-05-2016 αίτηση πολι-
τογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΣΟΥΡΗΣ 
(CURI) ΣΟΦΟΚΛΗΣ (SOFOKLI) ον. πατρός ΝΑΠΟΛΕΩΝ 
(NAPOLEON), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α351645, που γεννήθη-
κε στην Αλβανία την 26-09-1969 και κατοικεί στο Δήμο 
Πειραιώς.

18. Με την υπ’ αριθ. Φ.19954/2016/0020512/
05-01-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 
49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 31-05-2016 αίτηση πολι-
τογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΡΟΚΟ (PROKO) 
ΛΕΟΝΑΡΝΤ (LEONARD) ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛ (VANGJEL), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α387033, που γεννήθηκε στην Αλ-
βανία την 14-05-1961 και κατοικεί στο Δήμο Γλυφάδας. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ   
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(6)  
 Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών .

 1. Με την υπ’ αριθ. Φ.20775/2016/0017976/04-11-2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 30-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΧΙΛΑΪ (HILAJ) ΑΝΙΕΖΑ (ANJEZA) 
ον. πατρός ΑΧΙΛΛΕΑΣ (ARQILE), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α549587, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 21-01-1987 
και κατοικεί στο Δήμο Κορυδαλλού.

2. Με την υπ’ αριθ. Φ.15150/2016/0018029/11-11-2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 16-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΑΪΚΟ (MAJKO) ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ 
(DHIMITRAQ) ον. πατρός ΣΠΕΤΙΜ (SHPETIM), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α375551, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 
02-09-1995 και κατοικεί στο Δήμο Αγίου Δημητρίου.

3. Με την υπ’ αριθ. Φ. 16596/2016/0019156/20-12-2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 01-10-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΛΑΜΙ (LAMI) ΑΝΤΟΝΕ-
ΤΑ (ANDONETA) ον. πατρός ΘΩΜΑ (ΤΗΟΜΑ), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α339951, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 
26-01-1955 και κατοικεί στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου.

4. Με την υπ’ αριθ. Φ. 18141/2016/0008583/04-11-2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 09-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΕΜΑΪ (MEMAJ) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ 
(ESMERALDA) ον. πατρός ΣΤΕΦΑΝ (STEFAN), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α323814, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 
06-08-1978 και κατοικεί στο Δήμο Αγίου Δημητρίου.

5. Με την υπ’ αριθ. Φ.21287/2016/0018135/11-11-2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 21-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΓΚΟΥΝΤΗΣ (GUDI) ΓΙΑΝΝΗΣ 
(JANAQI) ον. πατρός ΚΩΣΤΑΣ (KOSTA), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α469025, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 31-05-1993 
και κατοικεί στο Δήμο Κορυδαλλού.

6. Με την υπ’ αριθ. Φ. 19986/2016/0017977/04-11-2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 31-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΑΣΚΑΛΙ (PASKALI) ΝΤΟΛΟΡΕ-
ΖΑ (DOLOREZA) ον. πατρός ΗΛΙΑ (ILIA), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α549212, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 30-05-1986 
και κατοικεί στο Δήμο Κορυδαλλού.

7. Με την υπ’ αριθ. Φ. 18413/2016/0017490/17-10-2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 25-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΜΑΚΡΙΔΗΣ 
(KUCUKMAKRIDIS) ΑΓΓΕΛΟΣ (ANGELOS) ον. πατρός ΦΩ-
ΤΙΟΣ (FOTIOS), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Β00089, που γεννήθηκε 
στην Τουρκία την 23-10-1980 και κατοικεί στο Δήμο Πα-
λαιού Φαλήρου.

8. Με την υπ’ αριθ. Φ.20969/2016/0018207/31-10-2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 07-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΑΡΗΣ (MARI) ΑΓΓΕΛΟΣ 
(ANGJELLOS) ον. πατρός ΛΕΩΝΙΔΑΣ (LEONIDHA), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α372537, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 
13-11-1995 και κατοικεί στο Δήμο Ελληνικού - Αργυ-
ρούπολης. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

  Ι

(7)  
 Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπής .

 Με την υπ’ αριθ. Φ.8087/2016/0022469/13-01-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 25-04-2013 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΗΤΡΟ (MITRO) 
ΝΤΑΦΙΝΑ (DAFINA) ον. πατρός ΠΕΤΡΟ (PETRO), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α487349, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 
05-04-1958 και κατοικεί στο Δήμο Πειραιώς. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 
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  (8)  
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

Με την υπ’ αριθ. Φ.1898/2016/0001764/ΑΚ/
26-01-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217
Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 12-07-2016 δήλωση - αί-
τηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) 
ΡΑΜΑΓΙΟΝ (επώνυμο) ΤΟΠΡΡΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που 
γεννήθηκε στην Ελλάδα την 16-12-2001, και κατοικεί 
στο Δήμο Λέσβου, 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 30-06-2016 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
3621/7-7-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Βορείου Αιγαίου. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ   

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 έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου .

 Με την υπ’ αριθ. Φ.1810/2016/0000923/ΑΚ/
26-01-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 
18-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ (επώνυ-
μο) ΜΟΥΚΑ (πατρώνυμο) ΤΟΜΟΡΡ, που γεννήθηκε 
στην Ελλάδα την 27-09-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
Λέσβου, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 09-05-2003 και ο πατέρας της κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΚΑ (MUKA) (κύριο όνομα) 

ΤΟΜΟΡΡ (TOMORR).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΚΑ (MUKA) (κύριο όνομα) 
ΑΛΚΕΤΑ (ALKETA) .

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ 

  Ι

(10)  
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα .

 Με την υπ’ αριθ. Φ. 1844/2016/0001161/ΑΚ/
01-02-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 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 12-05-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλι-
κου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΒΙΟΝΥΣΙ (επώνυμο) 
ΧΑΛΙΛ (πατρώνυμο) ΑΡΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην Αλβα-
νία την 01-07-2000, και κατοικεί στο Δήμο Λήμνου, 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 30-06-2015 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2547/10-5-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ 

  Ι

(11)  
 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 έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου .

 Με την υπ’ αριθ. Φ.1884/2016/0001556/ΑΚ/01-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 24-06-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ 
(επώνυμο) ΚΑΓΙΟ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθη-
κε στην Ελλάδα την 05-03-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
Λέσβου, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
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κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 20-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής αορίστου διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΓΙΟ (KAJO) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΓΙΟ (KAJO) (κύριο όνομα) ΑΛ-

ΚΕΤΑ (ALKETA) .

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ 

  Ι

(12)  
 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 έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου .

 Με την υπ’ αριθ. Φ.1696/2016/0000028/ΑΚ/01-02-

2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρω-
μένης 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 28-12-2015 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΪΝΤΟ 
(επώνυμο) ΤΣΑΚΕΡΙ (πατρώνυμο) ΑΝΕΣΤΙ, που γεννήθη-
κε στην Ελλάδα την 29-08-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΗΜΝΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 06-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΚΕΡΙ (CAKERI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΕΣΤΙ (ANESTI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΚΕΡΙ (CAKERI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΓΕ (MARIJE) .

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ  

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