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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.

  1.- Με την Φ.204011/2016/0036714/01-02-2017 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα ελληνι-
κής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α'), 
όπως ισχύουν και μετά το 7/24-05-2016 πρακτικό της Επι-
τροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 
γίνεται δεκτή η από 22-10-2012 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΤΣΙΜΠΕΛΛΙΝΙ Όνομα ΒΙΟΛΛΑΝΤΙ Όν. 
πατρός ΧΙΛΜΙ, γεν. 07-01-1954 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.204083/2017/0000941/01-02-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα ελ-

ληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 14/2016/09-06-2016 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 19-05-2011 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΙΛΙΟΝΙΟΥ Όνομα ΦΑΟΥΣΤ Όν. πατρός ΦΑ-
ΟΥΣΤ, γεν. 17-07-1967 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.144774/2017/0001395/01-02-2017 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 υπ’ αριθμ. 2105/11-07-2016 
πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με το 
οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι αντιρρήσεις που υπέ-
βαλλε ο αιτών κατά του 16/01-07-2014 πρακτικού της Επι-
τροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της Α.Δ.Αιγαίου 
γίνεται δεκτή η από 02-04-2012 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΟΒΑΚΟΥ Όνομα ΜΠΕΝΑΡΝΤΟ Όν. πατρός 
ΣΠΥΡΟ, γεν. 28-10-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

I

(2)
    Πολιτογράφηση Αλλοδαπής.

  Με την Φ.201584/2016/0033399/01-02-2017 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 4/21-01-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α' της Α.Δ. Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 26-01-2012 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΓΚΟΥΓΙΕΝ - ΘΙ Όνομα ΝΤΟΥΓΙΕΝ Όν. πατρός 
ΝΓΚΑΪ, γεν. 15-03-1944 στο ΒΙΕΤΝΑΜ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(3)
    Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.

  1.- Με την Φ.145113/2016/0033130/01-02-2017 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 υπ’ αριθμ. 2106/18-07-2016 
πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με το 
οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι αντιρρήσεις που υπέ-
βαλλε η αιτούσα κατά του 7/07-05-2014 πρακτικού της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 23-02-2012 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΟΥΣΤΙΑ Όνομα ΒΟΪΣΑΒΑ Όν. πατρός ΙΣΑΚ, 
γεν. 28-12-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.144228/2016/0029417/01-02-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα ελ-
ληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθμ. 2103/13-
06-2016 πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, 
με το οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι αντιρρήσεις που 
υπέβαλλε η αιτούσα κατά του 86/18-06-2014 πρακτικού 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και 
Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
15-03-2011 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΤΣΙΟΥ Όνομα ΣΚΙΠΟΝΙΕ Όν. πατρός ΛΑΚΟ, 
γεν. 24-12-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(4)
    Πολιτογράφηση Αλλοδαπού.

  Με την Φ.132432/2016/0029337/01-02-2017 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 τροποποίησή τους με τις διατάξεις 
του ν. 3838/2010 (49 Α') και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 
3838/2010 και με Το υπ’ αριθμ. 31/09-07-2015 πρακτι-
κό της Γ' Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης γίνεται 
δεκτή η από 28-07-2009 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΑΛΟΥΣΤΙΑΝ Όνομα ΑΡΣΕΝ Όν. πατρός 
ΑΛΜΠΕΡΤ, γεν. 01-11-1986 στο ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

(5)
    Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.

  1.- Με την Φ.203482/2016/0033998/01-02-2017 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 18/25-06-2015 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της Α.Δ.Αιγαί-
ου γίνεται δεκτή η από 29-01-2015 αίτηση πολιτογράφη-
σης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΚΟΥΡΤΙ Όνομα ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ Όν. πατρός 
ΑΛΜΠΕΡΤ, γεν. 10-04-1995 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.143795/2016/0033996/01-02-2017 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 υπ’ αριθμ. 2100/18-04-2016 
πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με το 
οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι αντιρρήσεις που υπέ-
βαλλε ο αιτών κατά του 10/04-03-2014 πρακτικού της Επι-
τροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής 
Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 25-10-2011 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΒΕΝΤΡΑΣΚΟ Όνομα ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΥ Όν. πα-
τρός ΙΑΚΩΒ, γεν. 01-01-1965 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.198086/2016/0034003/01-02-2017 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα ελληνι-
κής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α'), 
όπως ισχύουν και μετά το 7/11-02-2015 πρακτικό της Επι-
τροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νή-
σων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 10-01-2012 αίτηση 
πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΕΛΜΑΝΙ Όνομα ΑΡΙΕΤΑ Όν. πατρός ΥΜΕΡ, 
γεν. 09-07-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.204917/2016/0035988/01-02-2017 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 35/21-09-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής 
Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 15-01-2015 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΡΜΠΕΡΙ Όνομα ΚΛΕΑ Όν. πατρός ΑΦΡΙΜ, 
γεν. 12-07-1996 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.144989/2016/0034002/01-02-2017 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα ελληνι-
κής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α'), 
όπως ισχύουν και μετά το 15/04-09-2014 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδονίας γίνε-
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ται δεκτή η από 23-08-2012 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΕΛΙ Όνομα ΦΕΡΙΤ Όν. πατρός ΡΕΤΖΕΠ, γεν. 
10-09-1961 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(6)
    Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.

  1.- Με την Φ.204007/2017/0001335/01-02-2017 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 55/26-07-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α' της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 19-02-2015 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΛΛΙΟΥ Όνομα ΝΕΡΤΙΛΑ Όν. πατρός ΜΥ-
ΦΤΑΡ, γεν. 16-06-1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.202949/2017/0001611/01-02-2017 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 10/24-02-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πει-
ραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
10-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΡΙΟ Όνομα ΕΡΙΝ Όν. πατρός ΔΗΜΗΤΡΑΚ, 
γεν. 04-12-1988 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.202769/2017/0001609/01-02-2017 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 7/10-02-2016 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς 
και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 11-07-
2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδα-
πού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΕΛΑ Όνομα ΣΕΡΓΚΙΟ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛ, 
γεν. 02-11-1994 στην ΑΛΒΑΝΙΑ για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(7)
    Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.

  1.- Με την Φ.204288/2017/0000974/31-01-2017 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 28/14-07-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
20-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΝΤΟ Όνομα ΖΑΜΠΙΤ Όν. πατρός ΦΑΣΛΙ, 
γεν. 18-11-1992 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.201674/2016/0032944/31-01-2017 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 53/25-11-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πει-
ραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
11-10-2012 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΗΛΙΟΣ Όνομα ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 'Ον. πατρός ΣΩ-
ΚΡΑΤΗΣ, γεν. 07-01-1949 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.203372/2016/0035614/31-01-2017 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 9/11-05-2016 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και 
Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
08-11-2011 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΑΝΤΟΥ Όνομα ΣΒΕΤΛΑΝΑ Όν. πατρός ΠΑ-
ΒΕΛ γεν. 18-03-1964 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.203356/2016/0032821/31-01-2017 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα ελληνι-
κής ιθαγένειας που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α'), 
όπως ισχύουν και μετά το 11/26-02-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 30-04-2015 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΛΑΡΙΑ Όνομα ΑΟΥΛΟΝΑ 'Ον. πατρός 
ΕΝΤΜΟΝΤ, γεν. 10-11-1987 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(8)
    Πολιτογράφηση Αλλοδαπών

  1.- Με την Φ.201035/2016/0032175/01-02-2017 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 3/20-01-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
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και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
13-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΟΥΣΙΤΙ 'Ονομα ΕΡΙΝΤΑ Όν. πατρός ΠΛΛΟΥΜΠ, 
γεν. 02-10-1987 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.203847/2016/0035596/01-02-2017 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 52/14-07-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α' της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 28-02-2013 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΤΣΗ Όνομα ΝΤΑΝΙΕΛ Όν. πατρός 
ΑΝΤΩΝ, γεν. 23-12-1987 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.201547/2017/0000757/01-02-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα ελληνι-
κής ιθαγένειας που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α), 
όπως ισχύουν και μετά το 4/21-01-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α' της Α.Δ. Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 26-11-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΣΙΕΡΤΟ Όνομα ΝΤΟΡΟΘΙ-ΑΣΛΥ 'Ον. πατρός 
ΕΝΤΓΚΑΡ, γεν. 14-06-1992 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(9)
    Πολιτογράφηση Αλλοδαπών

  1.- Με την Φ. 135671/2016/0038508/01-02-2017 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 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. 7/25-02-2016 
πρακτικό της Γ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, γί-
νεται δεκτή η από 11-06-2009 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΡΑΚΑΤ Όνομα ΝΤΟΡΙ Όν. πατρός ΑΦΙΦ, 
γεν. 10-04-1972 στο ΚΟΥΒΕΪΤ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.97757/2017/0000873/01-02-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α) γίνεται 
δεκτή η από 27-11-2002 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΛΕΒΑ-ΛΙΓΔΙΑΝΟΥ Όνομα ΒΕΛΙΤΣΚΑ Όν. 
πατρός ΓΚΕΟΡΓΚΙ, γεν. 11-11-1965 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.96545/2016/0035946/01-02-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α) γίνεται 
δεκτή η από 28-01-2000 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΤΡΙ Όνομα ΚΑΤΕΡΙΝΑ Όν. πατρός ΛΟΝΙ, 
γεν. 20-12-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.76885/2016/0036479/01-02-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α') γίνεται 
δεκτή η από 11-08-1999 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 'Ονομα ΝΤΑΝΙΕΛΑ 'Ον. πατρός 
ΣΛΟΜΠΟΝΤΑΝ, γεν. 05-03-1972 στην ΣΕΡΒΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ. 175030/2016/0036482/01-02-2017 
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 ελληνικής 
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 08-08-2000 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΙΛΑΚΟΥ 'Ονομα ΜΙΡΑΝΤΑ Όν. πατρός ΜΙ-
ΧΑΛΑΚΗΣ, γεν. 19-08-1957 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6.- Με την Φ.133113/2016/0035057/01-02-2017 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 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. 33/13-10-2015 
πρακτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,γί-
νεται δεκτή η από 29-04-2009 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΑΝΑΣΑΚΑ Όνομα ΜΟΥΒΟΥΤΖΙ ΣΕΦΑΣ 
Όν. πατρός ΜΟΥΑΝΑΣΑΚΑ, γεν. 12-05-1979 στην ΛΑΪΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
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(10)
    Πολιτογράφηση Αλλοδαπών

  1.- Με την Φ.202181/2016/0036483/01-02-2017 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 5/23-02-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου 
- Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 12-05-2015 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΠΕΤΡΙΤΑΪ Όνομα ΙΡΑΝΤΑ 'Ον. πατρός ΝΕΚΙ, 
γεν. 03-07-1990 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.202045/2016/0035386/01-02-2017 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 09/10-02-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή 
η από 29-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΒΙΣΤΟΥΝΟΒΑ 'Ονομα ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 'Ον. πα-
τρός ΒΑΛΕΡΙ, γεν. 18-04-1988 στην ΡΩΣΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.200203/2016/0035935/01-02-2017 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 15/22-05-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται 
δεκτή η από 16-10-2012 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗ Όνομα ΝΤΑΡΙΑ Όν. πατρός 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, γεν. 12-08-1987 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.203088/2016/0033966/01-02-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα ελλη-
νικής ιθαγένειας που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 
Α'), όπως ισχύουν και μετά το 8/12-02-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 12-06-2014 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΚΟ 'Ονομα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Όν. πατρός 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, γεν. 24-07-1995 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.202757/2017/0000596/01-02-2017 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 14/26-02-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
02-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΖΑΚΗΣ Όνομα ΟΛΣΙ-ΧΡΗΣΤΟΣ Όν. πατρός 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, γεν. 10-04-1989 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(11)
    Πολιτογράφηση Αλλοδαπών

  1.- Με την Φ.134206/2016/0033524/31-01-2017 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 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. 45/2015/26-
11-2015 πρακτικό της Γ Επιτροπής Πολιτογράφησης του 
Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 22-12-2009 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΑΝΤΡΟΝΙΚ 'Ονομα ΙΛΕΑΝΑ - ΑΝΤΡΙΑΝΑ Όν. 
πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ, γεν. 09-08-1973 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.134593/2016/0033535/31-01-2017 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 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. 46/2015/04-
12-2015 πρακτικό της Γ Επιτροπής Πολιτογράφησης του 
Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 25-09-2007 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΑΧΟ Όνομα ΑΝΙΛΑ-ΑΝΝΑ Όν. πατρός ΑΝ-
ΔΡΕΑ, γεν. 10-06-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(12)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1.- Με την αριθμ. Φ.99859/2016/0036404/30-01-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α') σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') 
γίνεται αποδεκτή η από 21-12-2015 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΤΣΙ (όνο-
μα) ΒΙΟΛΑ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-10-1992, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙ-
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ΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2008 σύμφωνα με την αριθμ. 13951/38/01-12-2015 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2.- Με την αριθμ. Φ. 100069/2017/0000487/30-01-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα ελληνικής 
ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η 
από 30-12-2015 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΙΛΤΣΑ-
ΡΙ (όνομα) ΕΝΕΟ (πατρώνυμο) ΓΕΤΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-07-1996, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 
σύμφωνα με την αριθμ. 11795/101/20-10-2015 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3.- Με την αριθμ. Φ.99440/2016/0034842/30-01-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται 
αποδεκτή η από 04-12-2015 δήλωση - αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΙΑΤΟ (όνομα) 
ΕΝΚΙΝΤ (πατρώνυμο) ΓΙΕΜΙΝ, που γεννήθηκε στην

ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-12-1989, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗ-
ΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2007 
σύμφωνα με την αριθμ. 12425/85/10-11-2015 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4.- Με την αριθμ. Φ. 100033/2017/0000495/30-01-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') 
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται 
αποδεκτή η από 28-12-2015 δήλωση - αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟΛΑΡΙ 
(όνομα) ΑΝΤΖΕΛΟ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-03-1996, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθμ. 14740/22/15-12-2015 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5.- Με την αριθμ. Φ. 100050/2017/0000493/30-01-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α') σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') 
γίνεται αποδεκτή η από 29-12-2015 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΟΛΛΑΚΟΥ 
(όνομα) ΓΚΡΕΣΑΡΑ (πατρώνυμο) ΓΚΡΑΜΟΣ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-06-1991, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2007 σύμφωνα με την αριθμ. 14740/35/11-12-
2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

6.- Με την αριθμ. Φ.99857/2016/0036406/30-01-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') 
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται 
αποδεκτή η από 21-12-2015 δήλωση - αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΙΕΤΡΙ (όνομα) 
ΓΚΕΝΤΙ (πατρώνυμο) ΑΡΚΙΛΕ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 30-12-1986, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση 
του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2005 σύμφωνα με την 
αριθμ. 12425/51/10-11-2015 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

7.- Με την αριθμ. Φ.99861/2016/0036400/30-01-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') 
σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται 
αποδεκτή η από 21-12-2015 δήλωση - αίτηση του αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΣΑΡΙ (όνομα) ΜΑΡΣΕΛ 
(πατρώνυμο) ΜΙΧΑΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
17-03-1985, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέ-
χει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 03-02-
2012 από ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ και συγκεκριμένα από το Τμήμα 
Ηλεκτρολογίας.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
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(13)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1.- Με την αριθμ. Φ.99866/2016/0036410/30-01-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα ελληνικής 
ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η 
από 21-12-2015 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΛΛΕ-
ΤΙ (όνομα) ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-02-1995, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την 
αριθμ. 14555/13/09-12-2015 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

2.- Με την αριθμ. Φ.99436/2016/0035147/30-01-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') 
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται 
αποδεκτή η από 04-12-2015 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΙΛΟΥΣΙ (όνομα) 
ΑΝΤΖΕΛΑ (πατρώνυμο) ΜΙΧΑΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 15-06-1993, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση 
του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την 
αριθμ. 11500/3/05-10-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

3.- Με την αριθμ. Φ.99438/2016/0035145/30-01-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') 
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται 
αποδεκτή η από 04-12-2015 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΡΙΝΗ (όνο-
μα) ΜΑΡΙΟΛΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΚ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-12-1985, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2005 
σύμφωνα με την αριθμ. 11455/102/07-10-2015 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4.- Με την αριθμ. Φ. 100065/2017/0000481/30-01-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') 
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται 
αποδεκτή η από 30-12-2015 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΥΡΑ (όνομα) 
ΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 13-03-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την 
αριθμ. 11890/1/26-10-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

5.- Με την αριθμ. Φ. 100067/2017/0000489/30-01-
2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρω-
μένης 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 1Β 
του Κώδικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α') γίνεται αποδεκτή η από 30-12-2015 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΙ-
ΜΙ (όνομα) ΑΝΤΩΝΗΣ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-01-1994, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την αριθμ. 15054/32/
22-12-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

6.- Με την αριθμ. Φ.99439/2016/0034844/30-01-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α') σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α') γίνεται αποδεκτή η από 04-12-2015 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΣ-
ΛΙΑ (όνομα) ΕΛΙΝΤΑ (πατρώνυμο) ΠΑΣΚ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-10-1992, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 
σύμφωνα με την αριθμ. 12425/84/09-11-2015 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

7.- Με την αριθμ. Φ.77170/2017/0000070/30-01-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης 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. 5β του άρθρου 
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1Β του Κώδικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 21-12-2016 δήλωση 
- αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΤΖΕΜΑΛΑΪ (όνομα) ΜΑΡΙΓΚΛΕΝΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-04-1990, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2008 σύμφωνα με την αριθμ. 16100/25/25-10-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

8.- Με την αριθμ. Φ. 100055/2017/0000485/30-01-
2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρω-
μένης 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 
1Β του Κώδικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 30-12-2015 δήλωση 
- αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυ-
μο) ΛΑΝΑΪ (όνομα) ΕΝΤΖΙ (πατρώνυμο) ΡΟΛΑΝΤ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-09-1994, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 
30-06-2012 σύμφωνα με την αριθμ. 12425/193/12-11-
2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

9.- Με την αριθμ. Φ. 106742/2016/0035556/30-01-
2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρω-
μένης 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. 5β του άρθρου 
1Β του Κώδικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 26-10-2016 δήλωση 
- αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυ-

μο) ΤΖΑΦΑ (όνομα) ΕΛΟΝΑ (πατρώνυμο) ΜΠΑΝΟΥΣ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-11-1989, και 
κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους 
της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008 σύμ-
φωνα σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 2393/01-12-2016 
πιστοποιητικό τριετούς επιτυχούς παρακολούθησης 
αλλοδαπού μαθητή σε σχολή μαθητείας του ΟΑΕΔ στην 
Ελλάδα καθώς και την υπ. αριθμ. πρωτ. 10289/30/05-
10-2010 βεβαίωση εξαετούς φοίτησης της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

10.- Με την αριθμ. Φ.99351/2016/0035701/30-01-
2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρω-
μένης 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 1Β 
του Κώδικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α') γίνεται αποδεκτή η από 30-11-2015 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΓΚΑ-
ΡΑΪ (όνομα) ΣΤΥΛΙΑΝ (πατρώνυμο) ΡΕΣΜΙ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-07-1994, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 
σύμφωνα με την αριθμ. 12853/100/19-11-2015 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ  
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Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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