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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ.40778/2017/0013892/08-06-2017 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 
23 παρ. 4 του ν. 3838/2010 (49/Α’) γίνεται δεκτή η από 
09-09-1994 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΤΟΣ Όνομα ΦΩΤΗΣ Όν. πατρός ΦΑΡΗ, 
γεν. 18-09-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α373139,για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.204920/2017/0016108/14-06-2017 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 ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 01-09-2016 αίτηση 
πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Όνομα ΑΡΓΥΡΙΟΣ Όν. πατρός ΑΝ-
ΔΡΕΑΣ, γεν. 18-05-1955 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.196990/2017/0014251/14-06-2017 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 ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 30-08-2012 αίτηση πο-
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΗΤΡΟΥ Όνομα ΕΙΡΗΝΗ Όν. πατρός ΧΕΝΟ, 
γεν. 04-02-1962 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.137364/2017/0012752/08-06-2017 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 τροποποίησή τους με τις διατάξεις 
του ν. 3838/2010 (49/Α’) και του άρθρου 22 παρ. 1 του 
ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 26-10-2009 αίτηση πο-
λιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΑΠΠΑ Όνομα ΕΝΤΜΟΝΤ Όν. πατρός ΓΙΑΝ-
ΝΑΚΗ, γεν. 20-05-1960 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.202515/2017/0017044/20-06-2017 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 ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 03-03-2016 αίτηση πο-
λιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΔΕΝΑΣΗΣ Όνομα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Όν. πατρός 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, γεν. 15-06-1966 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.202694/2017/0017167/20-06-2017 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 ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 21-04-2016 αίτηση πο-
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Όνομα ΜΑΡΙΝΑ Όν. πατρός 
ΙΩΑΝΝΗΣ, γεν. 22-09-1986 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.203390/2016/0025751/19-06-2017 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 ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 29-01-2015 αίτηση πο-
λιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΡΙΣΤΟΥ Όνομα ΝΕΟΦΥΤΟΣ Όν. πατρός 
ΧΡΙΣΤΟΣ, γεν. 15-06-1945 στην ΚΥΠΡΟΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την Φ.203969/2017/0017173/20-06-2017 από-
φαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
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τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217/Α’), 
όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 24-11-2015 αίτηση πο-
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Όνομα ΕΛΕΝΗ Όν. πατρός 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, γεν. 23-12-1970 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την Φ.203952/2017/0017174/20-06-2017 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 ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 15-06-2016 αίτηση πο-
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Όνομα ΦΩΤΕΙΝΗ Όν. πατρός 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, γεν. 18-07-1968 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την Φ.196987/2015/0013502/14-06-2017 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 ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 12-05-2015 αίτηση πο-
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΛΒΑΝΗ Όνομα ΑΡΝΤΙΑΝΑ Όν. πατρός 
ΠΑΛΗ, γεν. 18-01-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

11. Με την Φ.201257/2017/0003315/14-06-2017 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 ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 30-09-2015 αίτηση πο-
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΚΑΕΛΙΑΝ Όνομα ΑΣΜΙΚ Όν. πατρός ΑΡ-
ΜΕΝ, γεν. 19-12-1992 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.99259/2015/0025464/20-06-2017 απόφα-
ση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η 
από 25-11-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΔΙΟΝΥΣΗΣ (επώνυμο) ΑΛΙΚΑ 
(πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 24-03-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
23-12-1998 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΙΚΑ (ALIKA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΙΚΑ (ALIKA) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΜΤΟΥΡΙ (LUMTURI).
2. Με την Φ.99261/2017/0016370/20-06-2017 απόφα-

ση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η 
από 25-11-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΓΚΕΡΤΟ (επώνυμο) ΑΛΙΚΑ 
(πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 13-11-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
24-12-1998 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΙΚΑ (ALIKA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΙΚΑ (ALIKA) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΜΤΟΥΡΙ (LUMTURI).
3. Με την Φ. 100533/2017/0014584/20-06-2017 

απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, 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’), γίνε-
ται αποδεκτή η από 20-01-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΤΡΑΣΤ ΕΦΕ 
ΟΓΚΜΠΟΝΤΟΥ (επώνυμο) ΙΝΤΑΧΟΡ (πατρώνυμο) ΝΤΕ-
ΝΙΣ ΕΦΕ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-07-2008, 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 01-07-2000 και ο 
πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΝΤΑΧΟΡ (IDAHOR) (κύριο όνομα) 

ΝΤΕΝΙΣ ΕΦΕ (DENNIS EFE)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΙΝΤΑΧΟΡ (IDAHOR) (κύριο όνομα) 

ΡΙΤΑ ΟΜΟΣΕΝΤΕ (RITA OMOSENTE)
4. Με την Φ. 101492/2016/0004882/20-06-2017 απόφα-

ση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η 
από 22-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ (επώνυμο) ΓΚΟΥΡΙ 
(πατρώνυμο) ΑΡΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
07-07-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την 
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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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 01-07-1999 
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΥΡΙ (GURI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΤΙΑΝ (ARTJAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΥΡΙ (GURI) (κύριο όνομα) ΟΛΥ-

ΜΠΙ (OLIMBI)
5. Με την Φ.100765/2017/0012197/20-06-2017 απόφα-

ση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 
27-01-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυ-
μο) ΙΖΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-09-2001, 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 12-07-1998 και ο πατέρας του κα-
τέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) (κύριο όνομα) 

ΙΖΕΤ (ΙΖΕΤ)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΝΑΝΙ (ΚΑΝΑΝΙ) (κύριο όνομα) 

ΜΙΜΟΖΑ (ΜΙΜΟΖΑ).

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

I

(3)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.109094/2017/0011438/20-06-2017 από-
φαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
06-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΛΟΤΣΚΟ (LLOCKO) ΣΠΡΕΣΑ (SHPRESA) ον. πα-
τρός ΣΤΕΦΑΝ (STEFAN), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α320978, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-10-1956 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

2. Με την Φ.108925/2017/0011429/20-06-2017 από-
φαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
24-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 

στοιχεία: ΡΟΥΣΤΕΜΙ (RUSTEMI) NTOPINA (DORINA) ον. 
πατρός ΑΓΚΙΜ (AGIM), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α374145, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-03-1983 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

3. Με την Φ. 107743/2017/0001660/20-06-2017 από-
φαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
06-06-2013 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΓΚΟΡΗ (GORI) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (EKATERINI) ον. πα-
τρός ΑΛΜΠΕΡΤ (ALBERT), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α421299, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-11-1987 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

4. Με την Φ. 107022/2017/0009742/20-06-2017 από-
φαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 τουν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
26-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΤΑΝΑΣΗ (TANASI) ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA) ον. πατρός 
ΤΡΑΓΙΑΝ (TRAJAN), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α374650, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-11-1964 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

5. Με την Φ. 106963/2017/0014548/20-06-2017 από-
φαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 τουν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
16-06-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΡΕΤΖΙΝΙ (REXHINI) ΑΓΚΟΥΣΤΕΛΛΑ (AGUSTELLA) 
ον. πατρός ΣΤΙΛΛΟ (STILLO), κατόχου του Ειδικού Δελτί-
ου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α494685, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-05-1955 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

6. Με την Φ. 104920/2016/0024060/20-06-2017 από-
φαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
08-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΜΕΞΗ (MEKSHI) ΜΑΡΣΕΛΑ (MARSELA) ον. πα-
τρός ΠΕΤΡΑΚΗΣ (PETRAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α375527, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-12-1978 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

7. Με την Φ.109116/2017/0011575/20-06-2017 από-
φαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
07-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΝΕΤΣΟΥ (NECO) ΑΛΜΑ (ALMA) ον. πατρός ΓΑ-
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ΒΡΙΗΛ (GAVRIL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότη-
τας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α375763, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-12-1965 και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

8. Με την Φ. 110027/2017/0014093/20-06-2017 από-
φαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 τουν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
04-05-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΣΚΟΥΡΑ (SKURA) ΕΝΕΪΝΤΑ (ENEIDA) ον. πατρός 
ΦΕΡΙΤ (FERIT), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α459532, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-06-1993 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

I

                                                                                           (4)  
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.37928/2017/0002467/20-06-2017 απόφα-
ση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
13-04-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΣΚΕΒΗ (SHQEVI) ΒΕΡΓΟΥΛΑ (VERGULLA) ον. 
πατρός ΣΩΤΗΡΙΟΣ (SOTIR), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α373531, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-04-1996 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ.

2. Με την Φ.38195/2017/0002010/20-06-2017 απόφα-
ση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
26-04-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΓΕΡΟΥ (JERO) ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (STAVRULLA) ον. πα-
τρός ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (HARRALLAMB), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α391147, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-11-1992 
και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ  

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