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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1.- Με την Φ.201022/2017/0015661/18-07-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 35/17-12-2015 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της 
Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 19-02-2014 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΠΑΧΟ Όνομα ΑΛΚΕΤΑ Όν. πατρός ΣΑΜΠΑΝ, 
γεν. 17-07-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.206799/2017/0017926/18-07-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 32/08.12.2016 

πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοπον-
νήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 
09.04.2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΕ ΛΕΟΝΑΡΝΤΙΣ Όνομα ΑΝΤΖΕΛΑ Όν. 
πατρός ΑΝΤΩΝΙΟ, γεν. 26-04-1967 στην ΙΤΑΛΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.201826/2017/0015671/18-07-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 4/18-02-2016 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδο-
νίας γίνεται δεκτή η από 04-02-2014 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΕΡΓΚΟ Όνομα ΜΑΝΙΟΛΑ Όν. πατρός 
ΙΝΤΡΙΣ, γεν. 12-05-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.204890/2017/0010117/18-07-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 27/29-09-2016 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της 
Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 18-03-2014 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΟΝΟΥΖΙ Όνομα ΛΙΡΙΓΙΕ Όν. πατρός ΝΤΕΜΙΡ, 
γεν. 24-02-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

I

(2)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1.- Με την Φ.145852/2017/0020122/07-07-2017 από-
φαση 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 ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 17-09-2014 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Επώνυμο ΓΕΩΡΓΙΟΥ Όνομα ΜΑΡΙΟΣ Όν. πατρός ΧΡΙΣ-
ΤΑΚΗΣ, γεν. 21-11-1972 στην ΚΥΠΡΟΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.199977/2016/0003367/18-07-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά την από 03-12-2015 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στη ΒΟΣΤΩΝΗ, γίνεται 
δεκτή η από 25-11-2015 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΝΟΜΙ Όνομα ΓΚΕΡΓΚΙ Όν. πατρός ΞΕΝΟ-
ΦΩΝ, γεν. 23-12-1957 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.200316/2016/0004396/18-07-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά την από 26-11-2015 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 26-11-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΚΕΝΤΟΥΛΗ Όνομα ΑΝΘΟΥΛΑ Όν. πατρός 
ΒΑΣΙΛΗΣ, γεν. 02-10-1945 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.200641/2016/0013750/18-07-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά την από 24-11-2015 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 24-11-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΦΟΣ Όνομα ΑΛΕΚΟΣ Όν. πατρός ΒΑΣΙ-
ΛΗΣ, γεν. 05-10-1939 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.200804/2016/0010696/18-07-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά την από 26-11-2015 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 26-11-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΟΥΡΑ Όνομα ΑΛΜΠΑΝ Όν. πατρός ΝΙΚΟΛΑ-
ΚΗΣ, γεν. 16-08-1984 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

6.- Με την Φ.200809/2016/0013756/18-07-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά την από 26-11-2015 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 26-11-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΟΥΡΑ Όνομα ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ Όν. πατρός ΘΑΝΑ-
ΣΗΣ, γεν. 21-09-1957 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

7.- Με την Φ.200801/2016/0010678/18-07-2017 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (217 Α’), όπως ισχύουν και μετά την από 
26-11-2015 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡ-
ΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 26-11-2015 αίτηση πο-
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΑΡΣΑΜΗ Όνομα ΒΑΣΙΛΙΚΑ Όν. πατρός ΒΑ-
ΣΟΣ, γεν. 21-04-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

8.- Με την Φ.200807/2016/0010700/18-07-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά την από 27-11-2015 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 27-11-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΑΝΝΗΣ Όνομα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Όν. πατρός 
ΜΑΞΙ, γεν. 11-11-1991 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

9.- Με την Φ.200800/2016/0010709/18-07-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά την από 27-11-2015 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 27-11-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΑΝΝΗΣ Όνομα ΚΩΣΤΑΚΗΣ Όν. πατρός 
ΜΑΞΙ, γεν. 11-11-1991 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

I

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1.- Με την Φ.200485/2017/0015653/18-07-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 33/03-12-2015 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της 
Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 24-03-2014 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΝΟ Όνομα ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ Όν. πατρός ΣΠΥΡΟ, 
γεν. 24-01-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.200725/2017/0009636/18-07-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 33/03-12-2015 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της 
Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 20-02-2014 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΥΡΑΪ Όνομα ΤΣΟΜΟ Όν. πατρός ΚΑΝΙ, 
γεν. 15-11-1960 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.
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3.- Με την Φ.201816/2017/0013283/14-07-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 46/15-07-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
06-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΛΛΑΣΙ Όνομα ΤΣΕΡΤΣΙΖ Όν. πατρός ΣΑΚΟ, 
γεν. 18-07-1962 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.204029/2017/0021427/14-07-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 19/27-07-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται 
δεκτή η από 30-10-2013 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΕΠΑΡΙΤΖΕ Όνομα ΠΙΚΡΙΑ Όν. πατρός 
ΝΤΟΥΧΟΥΝΑ, γεν. 10-11-1973 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.204219/2017/0021444/14-07-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 8/2016/21-04-2016 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 18-01-2011 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΣΗ Όνομα ΑΡΚΙΛΕ Όν. πατρός ΚΟΤΣΟ, 
γεν. 02-10-1952 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

6.- Με την Φ.206308/2017/0018612/14-07-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 1/10-01-2017 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 14-07-2015 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΛΑΜΠΤΣΕΝΚΟ Όνομα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Όν. πα-
τρός ΒΙΑΤΣΕΣΛΑΒ, γεν. 23-03-1985 στην ΡΩΣΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7.- Με την Φ.205652/2017/0006821/18-07-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 28/06-10-2016 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της 
Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 04-04-2014 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΟΜΠΟΝΙ Όνομα ΜΠΕΧΑΡ Όν. πατρός ΡΙΖΑ, 
γεν. 28-04-1957 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1.- Με την Φ.207332/2017/0014547/18-07-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 3/06-02-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 24-03-2014 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΩΤΑ Όνομα ΙΩΑΝΝΑ Όν. πατρός ΜΕΝΤΙΝ, 
γεν. 24-04-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.203508/2017/0019019/18-07-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 11/18-05-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
17-02-2011 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΕΛΣΑΓΙΕΝΤ Όνομα ΜΟΧΑΜΕΝΤ Όν. πατρός 
ΑΧΜΕΝΤ, γεν. 30-09-1959 στην ΑΙΓΥΠΤΟΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.207414/2017/0021248/18-07-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 3/17-02-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - 
Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 18-02-2014 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΟΥΖΕΦΟΒΙΤΣ Όνομα ΓΙΟΥΡΙ Όν. πατρός 
ΒΛΑΝΤΙΜΡ, γεν. 12-07-1977 στην ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

I

(5)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1.- Με την Φ.147896/2017/0012227/18-07-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 26/18-12-2014 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αν. Μακεδονίας - 
Θράκης γίνεται δεκτή η από 10-03-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΣΑΕΒΑ Όνομα ΝΑΤΑΛΙΑ Όν. πατρός 
ΜΙΧΑΗΛ, γεν. 02-10-1972 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.198592/2017/0014313/18-07-2017 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε 
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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 7/2015/21-04-2015 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 10-04-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΖΕΛΛΙ Όνομα ΝΙΚΟ Όν. πατρός 
ΔΗΜΗΤΕΡ, γεν. 04-04-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.205750/2017/0016880/18-07-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 22/17-11-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μα-
κεδονίας γίνεται δεκτή η από 11-07-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΙΛΙΠΟΒΑ Όνομα ΒΑΝΙΑ Όν. πατρός ΝΤΗ-
ΜΗΤΙΡ, γεν. 28-05-1979 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.200724/2017/0008544/18-07-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 3/21-01-2016 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της 
Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 14-04-2014 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΟΥΚΑΣΙΑΝ Όνομα ΑΖΑΤ Όν. πατρός ΡΑΦΙΚ, 
γεν. 12-03-1966 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.148011/2017/0012218/18-07-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 2/2015/29-01-2015 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 23-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΓΙΟΛΑΡΗ Όνομα ΑΛΜΑ Όν. πατρός 
ΚΩΤΣΟ, γεν. 26-10-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6.- Με την Φ.203403/2017/0006921/18-07-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 11/12-05-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μα-
κεδονίας γίνεται δεκτή η από 06-03-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΚΙΡΑ Όνομα ΜΙΡΓΙΕΤΑ Όν. πατρός ΜΥΡΕ-
ΝΤΙΝ, γεν. 10-08-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

7.- Με την Φ.204057/2017/0012241/18-07-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 18/16-06-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου 

- Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 13-11-2014 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΡΑΝΓΚΟΝΙ Όνομα ΖΩΗ Όν. πατρός ΒΑΝ-
ΓΚΙΕΛ, γεν. 29-01-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

8.- Με την Φ.204600/2017/0013047/18-07-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 7/11-07-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 22-08-2014 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΑΝΙΜΠΕΚΟΒΑ Όνομα ΙΡΟΝΤΑ Όν. πατρός 
ΖΟΥΜΑΝΑΖΑΡ, γεν. 15-11-1975 στο ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

9.- Με την Φ.200121/2017/0014116/18-07-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 31/19-11-2015 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της 
Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 30-01-2014 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΙΜΠΟΥΛΚΟ Όνομα ΕΣΕΝΙΑ Όν. πατρός 
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, γεν. 20-07-1981 στην ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

10.- Με την Φ.206603/2017/0011478/18-07-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 32/14-12-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται 
δεκτή η από 12-02-2014 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΗ Όνομα ΑΓΓΕΛΟ Όν. 
πατρός ΠΑΝΑΓΙΩΤ, γεν. 20-11-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

I

(6)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1.- Με την Φ.201219/2017/0021213/18-07-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 4/19-02-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - 
Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 30-03-2012 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΖΑΡΣΚΑ Όνομα ΣΤΟΓΙΑΝΚΑ Όν. πατρός 
ΣΥΜΕΩΝ, γεν. 29-06-1966 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
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2.- Με την Φ.202743/2017/0014757/18-07-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 15/14-04-2016 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της 
Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 13-08-2014 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΡΟΪΑΝΟΥ Όνομα ΣΤΕΦΑΝΙΑ Όν. πατρός 
ΑΟΥΡΕΛ, γεν. 03-06-1981 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.201877/2017/0010187/18-07-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 4/28-01-2016 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της 
Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 29-05-2014 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΟΥΜΕΪΚΟ Όνομα ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ Όν. πατρός 
ΒΙΤΑΛΙ, γεν. 28-11-1978 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.202724/2017/0010202/18-07-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 3/07-03-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 22-04-2014 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΙΚΑ Όνομα ΓΙΑΝΗ Όν. πατρός ΟΣΜΑΝ, 
γεν. 01-06-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.202833/2017/0021218/18-07-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 9/14-04-2016 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδο-
νίας γίνεται δεκτή η από 27-03-2014 αίτηση πολιτογρά-
φησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΑΤΑ Όνομα ΒΙΚΤΩΡ Όν. πατρός ΔΗΜΗΤΕΡ, 
γεν. 06-07-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

I

(7)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1.- Με την Φ.200286/2017/0021207/18-07-2017 απόφα-
ση 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 9/08-10-2015 πρακτικό της Επι-
τροπής Πολιτογράφησης Βορείου Αιγαίου της Α.Δ. Αιγαίου 
γίνεται δεκτή η από 03-09-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΑΧΣΙ Όνομα ΟΖΑΝ Όν. πατρός ΧΑΣΑΝ, γεν. 
12-03-1978 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.198194/2017/0009426/18-07-2017 απόφα-
ση 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 γίνεται δεκτή η από 05-03-2014 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΝΤΕ Όνομα ΑΛΙΕΝΤΑ Όν. πατρός ΑΦΕΖ, 
γεν. 10-02-1994 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.176703/2017/0019025/18-07-2017 
απόφαση του 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 Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α’) και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α’) 
γίνεται δεκτή η από 06-10-2000 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΥΚΑ Όνομα ΜΙΝΕΛΛΟ Όν. πατρός 
ΝΤΙΛΑΒΕΡ, γεν. 05-10-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.135423/2017/0011590/18-07-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 18/19-05-2016 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της 
Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 14-02-2014 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΚΟ Όνομα ΝΙΚΟ Όν. πατρός ΣΩΤΗΡ, γεν. 
09-04-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.135982/2017/0018592/18-07-2017 απόφα-
ση 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 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’ αριθμ. 01/14-01-2016 πρα-
κτικό της Γ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 26-11-2009 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΑΛΟΥΣΤΙΑΝ Όνομα ΙΝΝΑ Όν. πατρός ΒΑ-
ΛΕΡΙΪ, γεν. 31-03-1971 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

I

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.- Με την Φ.16212/2016/0006435/17-07-2017 απόφα-
ση  του Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
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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 
15-03-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΒΕΡΟΝΙΚΑ (επώνυμο) ΚΑΝΤΙΛΛΑΡΙ 
(πατρώνυμο) ΕΟΥΓΚΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 10-11-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
28-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΝΤΙΛΛΑΡΙ (KADILLARI) (κύριο 

όνομα) ΕΟΥΓΚΕΝ (EUGEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΝΤΙΛΛΑΡΙ (KADILLARI) (κύριο 

όνομα) ΕΡΜΕΛΑ (ERMELA).
2.- Με την Φ.16224/2016/0006452/17-07-2017 απόφα-

ση  του Συντονιστή  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 15.03.2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) ΧΥΣΙ (πα-
τρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 01.07.2007, και κατοικεί στο Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου 
και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχο-
λείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 01-
08-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΣΙ (HYSI) (κύριο όνομα) ΦΕΡ-

ΝΤΙΝΑΝΤ (FERDINAND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΣΙ (HYSI) (κύριο όνομα) ΑΛΜΠΑ 

(ALBA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.- Με την Φ.16092/2016/0006098/17-07-2017 απόφα-
ση  του Συντονιστή  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 10-03-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΑΝΑ (επώνυμο) ΜΑΝΑΡΙ 

(πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 21-01-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΝΤΕΛΗΣ, 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 
23.01.1998 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΝΑΡΙ (MANARI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΝΑΡΙ (MANARI) (κύριο όνομα) 

ΤΖΕΒΑΧΙΡΕ (XHEVAHIRE).
2.- Με την Φ.16097/2016/0006109/17-07-2017 απόφα-

ση  του Συντονιστή  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 
10-03-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΜΠΡΟΥΝΟ (επώνυμο) ΜΑΝΑΡΙ (πα-
τρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
12-01-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΝΤΕΛΗΣ, για την 
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 23.01.1998 
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΝΑΡΙ (MANARI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΝΑΡΙ (MANARI) (κύριο όνομα) 

ΤΖΕΒΑΧΙΡΕ (XHEVAHIRE).
3.- Με την Φ.16483/2016/0007329/17-07-2017 απόφα-

ση  του Συντονιστή  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 28-03-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (επώνυμο) ΙΣΑΡΑΪ 
(πατρώνυμο) ΠΕΡΛΑΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
26.08.2003, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡ-
ΓΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
08-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΣΑΡΑΪ (ISARAJ) (κύριο όνομα) 

ΠΕΡΛΑΤ (PERLAT)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΙΣΑΡΑΪ (ISARAJ) (κύριο όνομα) 

ΝΑΤΑΣΑ (NATASHA)

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
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(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.- Με την Φ.16179/2016/0006380/17-07-2017 από-
φαση  του Συντονιστή  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 15-03-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΛΝΤΙΟΝ 
(επώνυμο) ΣΑΧΑ (πατρώνυμο) ΚΡΕΝΑΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-05-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, 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 03-01-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΧΑ (SHAHA) (κύριο όνομα) 

ΚΡΕΝΑΡ (KRENAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΧΑ (SHAHA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΛΙΡΑ (EDLIRA).
2.- Με την Φ.16205/2016/0006425/17-07-2017 απόφα-

ση  του Συντονιστή  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 15-03-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΓΚΕΤΣΙ 
(πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
30-06-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, για την 
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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 12-01-
1998 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑ 
ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΕΤΣΙ (GECI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΕΤΣΙ (GECI) (κύριο όνομα) 

ΜΙΡΑΝΤΑ (MIRANDA).
3.- Με την Φ.16201/2016/0006420/17-07-2017 απόφα-

ση  του Συντονιστή  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 
15-03-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΑ (επώνυμο) ΓΚΕΤΣΙ (πατρώνυμο) 
ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-12-2003, 
και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, 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 12-01-1998 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΕΤΣΙ (GECI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΕΤΣΙ (GECI) (κύριο όνομα) 

ΜΙΡΑΝΤΑ (MIRANDA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(11)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.- Με την αριθ. Φ.16965/2017/0013511/17-07-2017 
απόφαση  του Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 19-04-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΥΝΓΚΟΥΡΗ 
(όνομα) ΙΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΝΟΥΡΙ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-07-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΒΡΙ-
ΛΗΣΣΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 
σύμφωνα με την αριθ. 15731/42/15-01-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

2.- Με την αριθ. Φ.15542/2017/0007643/17-07-2017 
απόφαση  του Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνε-
ται αποδεκτή η από 09-02-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΡΡΑ 
(όνομα) ΝΤΕΝΙΣΑ (πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-08-1996, και κατοικεί στο 
Δήμο ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 13587/14/26-11-2015 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

3.- Με την αριθ. Φ.16264/2017/0012267/17-07-2017 
απόφαση  του Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνε-
ται αποδεκτή η από 17-03-2016 δήλωση - αίτηση του 
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ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ 
(όνομα) ΡΕΝΑΛΝΤΟ (πατρώνυμο) ΥΜΕΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-07-1995, και κατοικεί στο Δήμο 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την 

αριθ. 18369/31/18-02-2016 βεβαίωση της Περιφερεια-
κής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

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