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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών .

 1. Με την Φ.206909/2017/0017996/29-06-2017 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 49/19-10-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 07-02-2013 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΧΟΚ Όνομα ΑΛΙΝΑ- ΒΕΡΟΝΙΚΑ Όν. πατρός 
ΠΕΤΡΟΥ, γεν. 21-03-1976 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.207724/2017/0018629/29-06-2017 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 26/25-10-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται δεκτή η από 
17-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΖΑΚΙ Όνομα ΣΠΙΡΟ Όν. πατρός ΓΙΟΡΓΚΟ, 
γεν. 01-09-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.200168/2017/0009476/29-06-2017 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 32/26-11-2015 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 
18-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΕΧΑΪ Όνομα ΣΚΙΠΟΝΙΕ Όν. πατρός ΡΑΜΟ, 
γεν. 14-02-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.  

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ   

Ι

(2)
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ.199498/2017/0007990/29-06-2017 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 25/17-09-2015 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 
10-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΕΝΟΒΑ Όνομα ΠΛΑΜΕΝΑ Όν. πατρός 
ΝΤΟΝΚΟ, γεν. 26-05-1983 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.199465/2017/0012341/29-06-2017 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 25/17-09-2015 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 
16-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Επώνυμο ΔΑΜΟ Όνομα ΕΤΛΕΒΑ Όν. πατρός ΚΡΙΣΤΑΚ, 
γεν. 20-03-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.203588/2017/0009061/29-06-2017 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 29/05-11-2015 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 
11-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΛΛΑΪ Όνομα ΑΝΙΕΖΑ Όν. πατρός ΧΥΣΝΙ, 
γεν. 26-03-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.205212/2017/0017688/29-06-2017 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 77/08-11-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 22-08-2013 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΟΤΑΖΙ Όνομα ΛΟΡΕΝΤΣ Όν. πατρός ΛΑΖΟ, 
γεν. 21-06-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.206648/2017/0009698/29-06-2017 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 4/19-01-2017 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 26-11-2013 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΡΝΟΣΤΑΕΒ Όνομα ΙΓΚΟΡ Όν. πατρός 
ΜΠΟΡΙΣ, γεν. 25-12-1969 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.204730/2017/0018465/29-06-2017 απόφα-
ση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως 
ισχύουν και μετά το 68/06-10-2016 πρακτικό της Επιτρο-
πής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 16-05-2013 αίτηση 
πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΑΛΑΝΤΖΗ Όνομα ΑΝΤΙΟΛΑ Όν. πατρός ΧΥ-
ΣΕΝ, γεν. 23-07-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.206751/2017/0018787/29-06-2017 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 35/06-07-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς & 
Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 16-05-2013 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΛΙΟ Όνομα ΜΑΪΛΙΝΤΑ Όν. πατρός ΠΑ-
ΣΙΟ, γεν. 28-05-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας. 

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(3)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ.202206/2017/0017813/29-06-2017 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 8/10-03-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλά-
δας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 18-04-2013 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΡΟΒΚΙΝΑ Όνομα ΝΑΤΑΛΙΑ Όν. πατρός 
ΑΝΑΤΟΛΙ, γεν. 20-03-1971 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.202323/2017/0017818/29-06-2017 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 2/11-02-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας 
γίνεται δεκτή η από 12-09-2012 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΙΚΑ Όνομα ΙΛΜΙ Όν. πατρός ΕΜΙΝ, γεν. 
16-12-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελλη-
νικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.202571/2017/0013726/29-06-2017 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 14/26-02-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατο-
λικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 28-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΑΛΜΠΑ Όνομα ΙΡΑΪΝΤΑ Όν. πατρός ΦΙΟ-
ΝΤΟΡ, γεν. 26-10-1975 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτη-
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.206615/2017/0016274/29-06-2017 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 13/08-12-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας 
γίνεται δεκτή η από 17-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΛΛΑ Όνομα ΣΕΜΣΙ Όν. πατρός ΑΝΤΕΜ, 
γεν. 09-03-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.134482/2017/0016508/29-06-2017 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΄), 
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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. 45/26-11-2015 πρακτι-
κό της Γ΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 16-11-2009 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΗΤΡΕ Όνομα ΕΥΘΑΛΙΑ Όν. πατρός ΙΝΤΑΓΕΤ, 
γεν. 30-08-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας. 

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(4)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ.200349/2017/0010592/29-06-2017 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 18/12-11-2015 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδονίας γί-
νεται δεκτή η από 02-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΓΓΕΛΟΒΑ Όνομα ΕΛΙΝΑ Όν. πατρός ΑΝΤΙ-
ΣΕΪ, γεν. 04-03-1987 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.205751/2017/0010043/29-06-2017 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 25/12-10-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται δεκτή η από 
10-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΕΤΟΥΣΗ Όνομα ΝΑΤΙΑ Όν. πατρός ΕΜΜΑ-
ΝΟΥΗΛ, γεν. 28-09-1980 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτη-
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.205825/2017/0018128/29-06-2017 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 40/06-10-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυ-
τικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 01-10-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΡΙΠΑ Όνομα ΜΙΧΑΗΛ Όν. πατρός ΣΤΕΦΑΝ, 
γεν. 02-10-1954 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.205863/2017/0019132/29-06-2017 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 80/17-11-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 08-10-2013 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΣΚΑ Όνομα ΝΙΚΟΛΑΚ Όν. πατρός ΓΙΟΒΑΝ, 
γεν. 22-03-1960 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.199848/2017/0011189/29-06-2017 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 29/05-11-2015 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 
30-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΟΡΟΠΑΕΒΑ Όνομα ΤΑΤΙΑΝΑ Όν. πατρός 
ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ, γεν. 24-02-1966 στην ΡΩΣΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.202706/2017/0014307/29-06-2017 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 14/26-02-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατο-
λικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 28-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΕΜΠΕΙΖ Όνομα ΡΟΖΕ Όν. πατρός ΤΖΟΖΕΦ, 
γεν. 06-12-1971 στον ΛΙΒΑΝΟΣ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.205901/2017/0019133/29-06-2017 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 82/25-11-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 17-10-2013 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΡΤΕΡΙ Όνομα ΣΠΕΝΤΙ Όν. πατρός ΥΛΛΙ, 
γεν. 16-12-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την Φ.205241/2017/0018131/29-06-2017 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 30/25-04-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατο-
λικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 11-10-2011 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΙΛΑ Όνομα ΦΑΤΜΠΑΡΔΑ Όν. πατρός ΧΑΪΡΕ-
ΝΤΙΝ, γεν. 21-06-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την Φ.206264/2017/0017886/29-06-2017 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 13/08-12-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου -Δυτ. Μακεδονίας 
γίνεται δεκτή η από 09-07-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΝΤΟΥΡΟ Όνομα ΣΥΡΓΙΑ Όν. πατρός ΚΙΑΜΙΛ, 
γεν. 26-10-1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας. 

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(5)
   Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών .

 1. Με την Φ.28973/2016/0027714/20-06-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
28-04-2014 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΒΑΓΓΕΛΗ (VANGJELI) ΕΛΕΝΑ (ELENA) ov. πα-
τρός ΣΩΤΗΡΑΚΗ (SOTIRAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α353977, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-06-1982 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ.

2. Με την Φ.33155/2016/0027728/20-06-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
20-04-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΚΟΛΛΩΣΗΣ (KOLLOSHI) ΔΗΜΗΤΡΗΣ (DHIMITRI) 
ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛΗΣ (VANGJEL), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α238657, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-12-1944 
και κατοικεί στο Δήμο ΜΕΓΑΡΕΩΝ.

3. Με την Φ.33567/2016/0027679/20-06-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
08-06-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΤΕΝΟ (ΤΕΝΟ) ΣΙΝΤΙ (SINDI) ον. πατρός ΣΑ-
ΖΑΝ (SAZAN), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α443181, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-07-1996 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΙΓΑΛΕΩ.

4. Με την Φ.33809/2016/0007837/20-06-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
03-07-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΖΟΥΠΑ (ZHUPA) ΙΩΑΝΝΑ (JOANA) ον. πατρός 
ΚΙΤΣΟ (KICO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α268303, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-08-1988 και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΥΡΩΝΟΣ.

5. Με την Φ.34365/2016/0009381/20-06-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 

11-09-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΤΣΕΡΕΠΗ (CEREPI) ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA) ον. 
πατρός ΖΩΗ (ΖΟΙ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α498402, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-05-1964 και κατοικεί 
στο Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ   

Ι

(6)
 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ.29317/2017/0005201/23-06-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
22-05-2014 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΚΟΥΡΟΥ (KURO) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (KRISTINA) ον. 
πατρός ΖΗΣΟ (ZISO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α493338, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-02-1981 και κατοικεί 
στο Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ).

2. Με την Φ.36607/2017/0012844/23-06-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
02-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΚΕΡΑΜΑ (QERAMA) ΕΥΓΕΝΙΑ (EVJENIA) ον. 
πατρός ΠΕΤΡΟΣ (PETRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α374178, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-03-1971 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ.

3. Με την Φ.36714/2017/0012833/23-06-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 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: ΝΤΟΝΟ (DONO) ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA) ον. πατρός 
ΣΤΕΦΑΝ (STEFAN), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α444798, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-06-1971 και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ.

4. Με την Φ.36860/2017/0012899/23-06-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
16-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΤΖΟΥΤΖΗ (XUXI) IPENA (IRENA) ον. πατρός 
ΜΠΑΣΚΙΜ (BASHKIM), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α375324, που 
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γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-06-1974 και κατοικεί 
στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ. 

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ 

Ι

(7)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών .

 1. Με την Φ.35854/2017/0003051/23-06-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
15-12-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΣΩΤΗΡΗ (SOTIRI) ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ANDON) ον. πα-
τρός ΔΗΜΗΤΕΡ (DHIMITER), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.ΔΤ.Ο.) με αριθμό Α494629, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-01-1956 και κατοικεί 
στο Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

2. Με την Φ.36706/2017/0012866/23-06-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 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 του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΤΣΙΑΒΟΣ (CAVO) ΣΤΑΥΡΟΣ (STAVRO) ον. πατρός 
ΘΩΜΑΣ (ΤΗΟΜΑ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α420471, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-11-1980 και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.

3. Με την Φ.36888/2017/0012870/23-06-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
16-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΝΟΤΟΣ (ΝΟΤΟ) ΑΧΙΛΛΕΑΣ (ARQILEA) ον. 
πατρός ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (MILTIADH), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α244698, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-05-1973 
και κατοικεί στο Δήμο ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ 

Ι

(8)
   Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών .

 1. Με την Φ.6778/2017/0003245/29-06-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
01-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 

στοιχεία: ΓΚΕΡΓΚΟ (GJERGO) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΗΛΙΑΝΝΟΣ 
(ALEKSANDROS ILIANOS) αν. πατρός ΗΛΙΑ (ILIA), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α482504, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
27-08-1998 και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ.

2. Με την Φ.6823/2017/0001970/29-06-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 
3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 22-02-2017 
αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 
ΤΖΑΒΑΡΑΣ (XHAVARA) ΘΩΜΑΣ (ΤΗΟΜΑ) ον. πατρός ΛΟΥ-
ΚΑΝ (LLUKAN), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α219327, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-03-1970 και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ.

3. Με την Φ.6923/2017/0001971/29-06-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
24-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ (ΚΑΖΑΝΧΗΙ) ΜΠΛΕΝΤΑΡ (BLEDAR) 
ον. πατρός ΒΑΣΙΛ (VASIL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α221033, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-12-1976 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ.

4. Με την Φ.6924/2017/0002239/29-06-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
24-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ (ΚΑΖΑΝΧΗΙ) ΝΙΚΟΛΑΣ (NIKOLLA) 
ον. πατρός ΒΑΣΙΛ (VASIL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α221212, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-12-1981 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ.

5. Με την Φ.6967/2017/0001973/29-06-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
05-04-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΚΩΤΣΗ (KOCI) ΓΙΑΝΝΗ (JANI) ον. πατρός ΗΛΙΑ 
(ILIA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογε-
νούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α268359, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-05-1971 και κατοικεί στο Δήμο  ΚΩ.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   

Ι

(9)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

1.  Με την Φ.2861/2016/0002434/28-06-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
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σαλίας -Στερεάς Ελλάδας, 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 06-05-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΕΛΑ 
(επώνυμο) ΜΠΟΥΝΑ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-04-2005, και κατοικεί στο 
Δήμο ΚΙΛΕΛΕΡ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 16-10-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΝΑ (BUNA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΝΑ (BUNA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΤΕ (MARTE).
2. Με την Φ.2873/2016/0002596/28-06-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας -Στερεάς Ελλάδας, 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 16-05-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΠΑΟΥΛΑ 
(επώνυμο) ΚΟΛΕΤΣΙ (πατρώνυμο) ΠΑΟΥΛΙΝ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-03-2008, και κατοικεί στο 
Δήμο ΤΕΜΠΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 02-02-2000 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΕΤΣΙ (KOLECI) (κύριο όνομα) 

ΠΑΟΥΛΙΝ (PAULIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΕΤΣΙ (KOLECI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΑΝΑ (ALBANA).
3. Με την Φ.2877/2016/0002648/28-06-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας -Στερεάς Ελλάδας, 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 18-05-2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΓΙΟΡΓΟ (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΟΥΣΑΪ (πατρώνυμο) ΚΑΣΤΡΙ-
ΟΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-06-2001, και 
κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 19-04-2000 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΟΥΣΑΪ (BRAHUSHAJ) (κύ-

ριο όνομα) ΚΑΣΤΡΙΟΤ (KASTRIOT).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΟΥΣΑΪ (BRAHUSHAJ) (κύ-
ριο όνομα) ΦΛΟΡΕΝΤΣΑ (FLORENCA).

4. Με την Φ.2885/2016/0002860/28-06-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας -Στερεάς Ελλάδας, 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 25-05-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΡΙΣΙΛΝΤΑ 
(επώνυμο) ΝΟΥΖΙ (πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-10-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΤΕΜΠΩΝ, 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 της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 11-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΟΥΖΙ (NUZI) (κύριο όνομα) 

ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΟΥΖΙ (NUZI) (κύριο όνομα) ΖΑ-

ΜΙΡΑ (ZAMIRA).
5. Με την Φ. 1182/2017/0002302/28-06-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας -Στερεάς Ελλάδας, 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 22-05-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ 
(επώνυμο) ΖΟΥΓΚΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-08-2002, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 26-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΟΥΓΚΑ (ZHUGA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΖΙΜ (GEZIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΟΥΓΚΑ (ZHUGA) (κύριο όνομα) 

ΣΥΜΕ (SYME).
6. Με την Φ. 1180/2017/0002301/28-06-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας -Στερεάς Ελλάδας, 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 22-05-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΜΑΡΙΓΚΛΕΝΑ (επώνυμο) ΖΟΥΓΚΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕ-
ΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-12-2008, και 
κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 26-07-2001 και ο πατέρας 
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της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΟΥΓΚΑ (ZHUGA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΖΙΜ (GEZIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΟΥΓΚΑ (ZHUGA) (κύριο όνομα) 

ΣΥΜΕ (SYME).
7. Με την Φ.2889/2016/0002922/28-06-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 26-05-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ 
(επώνυμο) ΖΕΚΑ (πατρώνυμο) ΦΑΝΤΙΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-02-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 30-05-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΚΑ (ΖΕΚΑ) (κύριο όνομα) ΦΑ-

ΝΤΙΛ (FADIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΚΑ (ΖΕΚΑ) (κύριο όνομα) ΝΤΟ-

ΝΙΚΑ (DONIKA) .

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ   

Ι

(10)
 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών 

 1. Με την Φ.375/2017/0000089/28-06-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί-
ας - Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) 
γίνεται αποδεκτή η από 10-02-2015 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΣΠΥΡΟΛΛΑ-
ΡΗΣ (SPIROLLARI) EPION (ERION) ον. πατρός ΜΙΑΛΛΑΚ 
(MIALLAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α301071, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-12-1982 και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΕΛΦΩΝ.

2. Με την Φ.391/2017/0000102/28-06-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί-
ας - Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) 
γίνεται αποδεκτή η από 10-06-2015 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΡΙΣΤΟ 
(KRISTO) ΠΟΛΥΞΕΝΗ (POLIKSENI) ον. πατρός ΠΑΥΛΟ 
(PAVLLO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α301564, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-09-1966 και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΕΛΦΩΝ.

3. Με την Φ.464/2017/0000088/28-06-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί-
ας - Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) 
γίνεται αποδεκτή η από 11-12-2015 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΟΥΡΣΙΝΚΑ 
(TURSHINKA) ΛΟΡΕΤΑ (LORETA) ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛ 
(VANGJEL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α301154, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-01-1962 και κατοικεί στο 
Δήμο ΔΕΛΦΩΝ.

4. Με την Φ.449/2016/0000917/28-06-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί-
ας - Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) 
γίνεται αποδεκτή η από 23-11-2015 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΑΥΛΙΚΙΩΤΗ 
(PAVLIQOTI) ΔΗΜΗΤΕΡ (DHIMITER) ον. πατρός ΑΡΗ 
(ARI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α301366, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-01-1972 και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΕΛΦΩΝ.

5. Με την Φ.533/2017/0000091/28-06-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί-
ας - Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) 
γίνεται αποδεκτή η από 15-03-2016 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΟΥΡΣΙΝΚΑ 
(TURSHINKA) ΟΛΥΜΠΙΑ (OLIMBIA) ον. πατρός ΠΥΡΡΟ 
(PIRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α301962, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-05-1983 και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΕΛΦΩΝ.

6. Με την Φ.563/2017/0000096/28-06-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί-
ας - Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γί-
νεται αποδεκτή η από 11-05-2016 αίτηση πολιτογράφη-
σης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομο-
γενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΕΪΛΕΡΗ (BEJLERI) 
ΚΑΜΕΛΑ (KAMELA) ον. πατρός ΦΙΛΙΠ (FILIP), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α301785, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
09-07-1990 και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛΦΩΝ.

7. Με την Φ.579/2017/0000094/28-06-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί-
ας - Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) 
γίνεται αποδεκτή η από 01-06-2016 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΝΑΣΤΟ 
(NASTO) ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA) ον. πατρός ΠΑΝΤΕΛΗ 
(PANDELI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α301701, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-06-1970 και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΕΛΦΩΝ.
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8. Με την Φ.589/2017/0000093/28-06-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί-
ας - Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) 
γίνεται αποδεκτή η από 13-06-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΕΝΓΚΡΙ (MENGRI) 
ΠΕΤΡΑΚΙ (PETRAQ) ον. πατρός ΑΛΕΞ (ALEKS), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α301879, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
18-02-1981 και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛΦΩΝ.

9. Με την Φ.556/2017/0000092/28-06-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί-
ας - Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γί-
νεται αποδεκτή η από 19-04-2016 αίτηση πολιτογράφη-
σης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομο-
γενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΒΡΟΥΣΑΪ (VRUSHAJ) 

ΡΟΛΑΝΤ (ROLAND) ον. πατρός ΛΙΠΙ (LIPI), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α301961, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
10-07-1975 και κατοικεί στο Δήμο ΔΩΡΙΔΟΣ.

10. Με την Φ.564/2017/0000087/28-06-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί-
ας - Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) 
γίνεται αποδεκτή η από 11-05-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΕΣΗ (BESHI) 
ΑΛΜΠΑΝΟ (ALBANO) ον. πατρός ΦΙΛΙΠ (FILIP), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α301767, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
04-07-1993 και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛΦΩΝ. 

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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