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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1.- Με την Φ.199340/2017/0000470/20.3.2017 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 70/24.9.2015 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 12.6.2012 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΟΝΕΒΑ Όνομα ΣΤΕΦΚΑ Όν. πατρός ΣΤΟ-
ΓΙΑΝ, γεν. 14.10.1940 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.198932/2016/0034950/20.3.2017 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 18/27.3.2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η 
από 6.6.2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΟΤΣΑ Όνομα ΓΙΑΝΝΗ Όν. πατρός ΜΠΑ-
ΡΙΑΜ, γεν. 19.4.1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.201935/2017/0003468/20.3.2017 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 1/11.1.2016 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδο-
νίας γίνεται δεκτή η από 9.10.2013 αίτηση πολιτογράφη-
σης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΑΪΤΑ Όνομα ΚΡΙΣΤΟ Όν. πατρός ΜΠΑ-
ΦΤΙΑΡ, γεν. 17.6.1993 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.203608/2017/0002691/20.3.2017 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 14/23.6.2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδονίας γί-
νεται δεκτή η από 16.4.2014 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΟΥΣΚΟΥ Όνομα ΙΛΙΑ Όν. πατρός ΝΙΚΟ, γεν. 
17.12.1991 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.199314/2016/0038278/20.3.2017 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 72/1.10.2015 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 5.6.2012 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΜΠΑΧΙ Όνομα ΡΙΧΑΜΠ Όν. πατρός ΜΩΧΑ-
ΜΕΝΤ ΑΝΤΙΜΠ, γεν. 7.1.1965 στην ΣΥΡΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1.- Με την Φ.202205/2016/0039104/20.3.017 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 8/10.3.2016 πρακτικό της Επι-
τροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - 
Ιονίου γίνεται δεκτή η από 13.5.2013 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΑΦΦΟ Όνομα ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ Όν. πατρός ΓΟΥ-
ΛΙΕΛΜΟΣ, γεν. 21.3.1966 στην ΙΤΑΛΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.202555/2017/0001322/20.3.2017 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 12/7.4.2016 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. 
Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 27.3.2013 αίτηση 
πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοι-
χεία:

Επώνυμο ΓΚΙΟΝΙ Όνομα ΓΙΟΥΛΙΑΝ Όν. πατρός ΠΡΕΛΕ, 
γεν. 3.7.1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.201330/2017/0003733/20.3.2017 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 47/17.7.2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η 
από 21.11.2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΡΑΝΣΙΣ Όνομα ΙΜΑΝΤ Όν. πατρός ΦΟΥΑΝΤ, 
γεν. 1.2.1963 στην ΑΙΓΥΠΤΟΣ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.202551/2017/0000934/20.3.2017 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 12/7.4.2016 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. 
Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 17.10.2013 αίτη-
ση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΤΕΡΠΟ Όνομα ΑΛΕΞ Όν. πατρός ΣΠΥΡΟ, γεν. 
18.9.1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.201664/2017/0001129/20.3.2017 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 59/9.10.2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η 
από 14.11.2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΙΜΙΤΡΟΒΑ-ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ Όνομα ΝΤΙΜΙ-
ΤΡΙΝΑ Όν. πατρός ΤΟΝΤΟΡ, γεν. 2.10.1962 στην ΒΟΥΛΓΑ-
ΡΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6.- Με την Φ.202563/2017/0001706/20.3.2017 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 01/13.1.2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η 
από 17.10.2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΓΚΙΣΒΙΛΙ Όνομα ΙΡΜΑ Όν. πατρός ΣΑΛ-
ΒΑ, γεν. 9.12.1975 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

7.- Με την Φ.202579/2017/0001326/20.3.2017 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 17/9.3.2016 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
19.12.2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΪΚΟΒΑ Όνομα ΟΛΓΑ Όν. πατρός ΑΛΕ-
ΞΑΝΤΡ, γεν. 23.10.1977 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

8.- Με την Φ.202797/2017/0005072/20.3.2017 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 9/17.2.2016 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς 
και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 21.6.2012 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΤΣΗ Όνομα ΒΑΛΜΠΟΝΑ Όν. πατρός ΒΙ-
ΚΤΩΡ, γεν. 10.10.1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1.- Με την Φ.204141/2017/0004104/15.3.2017 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 21/22.6.2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
23.9.2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΙΑΡΙ Όνομα ΑΝΤΙ Όν. πατρός ΣΟΚΟΛ, γεν. 
28.6.1992 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας.
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2.- Με την Φ.203422/2017/0005343/15.3.2017 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 14/21.4.2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - 
Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 22.11.2013 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΝΤΟΥΛΗ Όνομα ΤΕΤΙΑΝΑ Όν. πατρός ΟΛΕ-
ΞΙ, γεν. 6.6.1968 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.204843/2017/0000831/15.3.2017 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 57/30.8.2016 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 14.3.2013 αίτηση πολιτογρά-
φησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΥΣΑΚΟΒΕΤΣ Όνομα ΑΝΔΡΕΑΣ Όν. πατρός 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, γεν. 19.4.1974 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.202850/2017/0000968/15.3.2017 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 35/17.5.2016 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 24.1.2013 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΧΑΜΕΤΗ Όνομα ΣΑΦΙΓΚΕ Όν. πατρός 
ΚΑΝΤΡΙ, γεν. 23.1.1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.202838/2017/0000226/15.3.2017 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 35/17.5.2016 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 24.1.2013 αίτηση πολιτογρά-
φησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΕΝΕΛΙ Όνομα ΜΧΙΛΛ Όν. πατρός ΝΙΚΟΛΕ, 
γεν. 28.8.1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

6.- Με την Φ.204002/2017/0004005/15.3.2017 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 45/21.6.2016 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 13.11.2014 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΛΕΜΑΪ Όνομα ΑΝΑΪΡΝΤΑ Όν. πατρός 
ΑΝΤΡΙΑΝ, γεν. 31.12.1993 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7.- Με την Φ.203265/2017/0000670/15.3.2017 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 37/24.5.2016 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 20.3.2014 αίτηση πολιτογρά-
φησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΓΚΑ Όνομα ΓΙΑΝΝΗ Όν. πατρός ΓΙΩΡΓΟ, 
γεν. 15.11.1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1.- Με την Φ.199819/2016/0023507/20.3.2017 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 48/2.9.2015 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
25.6.2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΕΒΑΡΝΤΝΑΤΖΕ Όνομα ΤΑΜΑΡ Όν. πατρός 
ΝΤΙΜΙΤΡΙ, γεν. 3.12.1974 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.200434/2017/0004087/20.3.2017 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 18/12.11.2015 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδονίας γίνε-
ται δεκτή η από 29.11.013 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΛΕΞΕ Όνομα ΝΤΑΝΙΕΛ Όν. πατρός ΑΝΕΣΤΕ, 
γεν. 2.1.1980 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.200054/2016/0027684/20.3.2017 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 16/22.10.2015 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδονίας γί-
νεται δεκτή η από 12.11.2013 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΚΟΥΛΑΚΟΥ Όνομα ΜΙΜΟΖΑ Όν. πατρός 
ΛΟΥΤΦΙ, γεν. 11.9.1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.198632/2016/0025703/20.3.2017 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 23/22.4.2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η 
από 2.10.2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΒΑΓΓΕΛΗ Όνομα ΓΙΑΝΝΗ Όν. πατρός ΠΕΤΡΑ-
ΚΗ, γεν. 17.4.1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(5)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1.- Με την Φ.143816/2017/0003472/20.3.2017 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 3/27.5.2014 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδο-
νίας γίνεται δεκτή η από 16.3.2011 αίτηση πολιτογράφη-
σης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΔΗΜΑ Όνομα ΑΝΝΑ Όν. πατρός ΝΙΚΟΛΑΚΗ, 
γεν. 21-06-1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.202273/2017/0005318/20.3.2017 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 5/29.1.2016 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς 
και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 8.11.2012 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΟΥΚΟΥ Όνομα ΒΑΣΙΛ Όν. πατρός ΝΙΚΟ, 
γεν. 6.1.1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.204485/2016/0035225/20.3.2017 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 62/15.9.2016 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 9.4.2013 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΥΜΕΝΙΟΥΚ Όνομα ΝΑΤΑΛΙΑ Όν. πατρός 
ΓΙΟΥΡΙ, γεν. 20.7.1971 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.203877/2017/0003871/20.3.2017 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 24/18.5.2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η 
από 28.2.2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΟΥΧΙΤΑΣΒΙΛΙ Όνομα ΜΑΝΑΝΑ Όν. πατρός 
ΑΛΜΠΕΡΤΙ, γεν. 18.2.1965 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.204096/2016/0035217/20.3.2017 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 58/1.9.2016 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ. Αττι-
κής γίνεται δεκτή η από 14.3.2013 αίτηση πολιτογράφη-
σης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΝΑ Όνομα ΤΖΟΥΛΙΕΤΑ Όν. πατρός ΜΙΧΑ-
ΛΑΚΗ, γεν. 6.11.1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

6.- Με την Φ.204025/2017/0005307/20.3.2017 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 22/12.7.2016 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. 
Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 7.11.2013 αίτηση 
πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοι-
χεία:

Επώνυμο ΜΠΡΟΣΚΑ Όνομα ΦΑΝΤΙΛ Όν. πατρός ΡΙΖΑ, 
γεν. 25.6.1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

7.- Με την Φ.204278/2017/0005310/20.3.2017 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 16/11.7.2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αν. Μακεδονίας - Θράκης 
γίνεται δεκτή η από 18.4.2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΛΑ Όνομα ΙΟΝΕΛΑ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛ, γεν. 
16.2.1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

I

(6)
Πολιτογράφηση oμογενών αλλοδαπών.

1.- Με την Φ.145098/2014/0030262/15.3.2017 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 7.10.2014 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 7.10.2014 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΛΟΥΔΗΣ Όνομα ΜΠΛΕΝΤΙΑΝ Όν. πατρός 
ΣΟΦΟΚΛΗΣ, γεν. 25.8.1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.145053/2014/0027328/15.3.2017 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 8.10.2014 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 9.10.2014 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΛΙΟΥΦΗΣ Όνομα ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Όν. πατρός 
ΚΩΣΤΑΣ, γεν. 29.2.1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.145059/2014/0027332/15.3.2017 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 1.10.2014 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 1.10.2014 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΓΚΑΣ Όνομα ΠΑΝΤΕΛΗΣ Όν. πατρός 
ΧΡΗΣΤΟΣ, γεν. 11.3.1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.145052/2014/0027327/15.3.2017 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 8.10.2014 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 8.10.2014 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΡΚΑ Όνομα ΕΙΡΗΝΗ Όν. πατρός ΣΤΕΦΑ-
ΝΟΣ, γεν. 3.5.1949 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.146328/2016/0029625/15.3.2017 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 8.10.2014 έκθε-
ση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή 
η από 8.10.2014 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΡΑΓΙΑ Όνομα ΛΕΥΚΟΘΕΑ Όν. πατρός ΔΗ-
ΜΗΤΕΡ, γεν. 23.1.1949 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

6.- Με την Φ.146332/2016/0012940/15.3.2017 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 30.10.2014 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 30.10.2014 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΕΡΑΜΑΣ Όνομα ΠΕΤΡΟΣ Όν. πατρός ΚΙΤΣΙ-
ΟΣ, γεν. 17.1.1951 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

7.- Με την Φ.145091/2014/0030256/15.3.2017 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 7.10.2014 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 7.10.2014 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΑΝΟΥ Όνομα ΓΙΩΡΓΙΑ Όν. πατρός ΓΙΩΡ-
ΓΟΣ, γεν. 2.1.1956 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι..

1.- Με την Φ.100758/2016/0002073/9.3.2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 27.1.2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΟΡΓΚΕΡΤΑ (επώνυμο) 
ΛΙΚΑ (πατρώνυμο) ΛΕΥΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 26.3.2003, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 31.3.2001 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΙΚΑ (LIKA) (κύριο όνομα) ΛΕΥ-

ΤΕΡ (LEFTER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΙΚΑ (LIKA) (κύριο όνομα) ΧΑΤΤΖΕ 

(HATXHE).
2.- Με την Φ.100643/2016/0001854/8.3.2017 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 25.1.2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (επώνυμο) 
ΛΟΥΣΚΑΪ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 27.10.2007, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙ-
ΩΝ, 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 
11.1.2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΟΥΣΚΑΪ (LLUSHKAJ) (κύριο όνο-

μα) ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΟΥΣΚΑΪ (LLUSHKAJ) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΜΑ (ALMA).
3.- Με την Φ.100644/2016/0001856/7.3.2017 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 25.1.2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ (επώνυ-
μο) ΠΡΕΝΤΙ (πατρώνυμο) ΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 19.12.2006, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 
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 
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6.2.2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΡΕΝΤΙ (PRENDI) (κύριο όνομα) 

ΚΟΛ (KOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΕΝΤΙ (PRENDI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΑΝΑ (MARJANA).
4.- Με την Φ.100646/2016/0001862/7.3.2017 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 25.1.2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΣΑΡΑ (επώνυμο) 
ΧΥΣΚΟ (πατρώνυμο) ΑΟΥΡΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 26.11.2004, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 
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 
27.9.2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΣΚΟ (HYSKO) (κύριο όνομα) 

ΑΟΥΡΕΛ (AUREL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΣΚΟ (HYSKO) (κύριο όνομα) 

ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (ESMERALDA).
5.- Με την Φ.100756/2016/0002070/9.3.2017 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 27.1.2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο) 
ΠΕΤΑΝΙ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤΙ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 13.7.2001, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙ-
ΩΝ, 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 
18.12.2000 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΤΑΝΙ (PETANI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΕΡΤΙ (ALBERTI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΤΑΝΙ (PETANI) (κύριο όνομα) 

ΥΛΛΚΑ (YLLKA).
6.- Με την Φ.100550/2016/0001508/7.3.2017 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 20.1.2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΟΥΛΙΑ (επώνυμο) 
ΠΡΙΧΟΝΤΚΟ (πατρώνυμο) ΣΕΡΓΚΙ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 26.4.2006, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙ-

ΩΝ, 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 
2.9.2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΡΙΧΟΝΤΚΟ (PRYKHODKO) (κύ-

ριο όνομα) ΣΕΡΓΚΙ (SERHIY).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΝΟΧΙΝΑ (ANOKHINA) (κύριο 

όνομα) ΙΡΙΝΑ (IRYNA).
7.- Με την Φ.99324/2017/0005171/10.3.2017 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 30.11.2015 δήλωση - αίτηση της μητέ-
ρας της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΟΥΡΟΡΑ (επώ-
νυμο) ΑΛΙΚΟ (πατρώνυμο) ΛΙΡΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 7.8.2001, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 
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, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
25.10.2000 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΙΚΟ (ALIKO) (κύριο όνομα) 

ΛΙΡΙΜ (LIRIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΜΑΛΑ (MEMALLA) (κύριο όνο-

μα) ΣΥΛΒΑΝΑ (SILVANA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι..

1.- Με την Φ.100645/2016/0001858/7.3.2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 25.1.2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) 
ΠΡΕΝΤΙ (πατρώνυμο) ΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 31.12.2008, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
6.2.2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΡΕΝΤΙ (PRENDI) (κύριο όνομα) 

ΚΟΛ (KOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΕΝΤΙ (PRENDI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΑΝΑ (MARJANA).
2.- Με την Φ.100650/2016/0001868/7.3.2017 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 25.1.2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ (επώνυμο) 
ΣΑΛΙΧ (πατρώνυμο) ΡΟΜΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 9.1.2001, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 13.6.2000 
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕ-
ΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΙΧ (SALIH) (κύριο όνομα) 

ΡΟΜΙ (ROMI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΙΧ (SALIH) (κύριο όνομα) ΟΛΙ-

ΒΕΡΑ (OLIVERA).
3.- Με την Φ.96178/2017/0004869/15.3.2017 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 23.2.2017 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΝΤ ΜΑΧΑΝΤΙ (επώ-
νυμο) ΧΟΣΣΑΝ (πατρώνυμο) ΜΟΤΑΧΕΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11.11.2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 1.7.1998 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙ-
ΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΣΣΑΝ (HOSSAN) (κύριο όνο-

μα) ΜΟΤΑΧΕΡ (MD MOTAHER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΚΤΕΡ (AKTER) (κύριο όνομα) 

ΧΑΜΙΝΤΑ (HAMIDA).
4.- Με την Φ.96179/2017/0004870/15.3.2017 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 23.2.2017 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΝΤ ΜΕΧΕΡΑΝ (επώ-
νυμο) ΧΟΣΣΑΝ (πατρώνυμο) ΜΟΤΑΧΕΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11.11.2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 1.7.1998 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙ-
ΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΣΣΑΝ (HOSSAN) (κύριο όνο-

μα) ΜΟΤΑΧΕΡ (MD MOTAHER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΚΤΕΡ (AKTER) (κύριο όνομα) 

ΧΑΜΙΝΤΑ (HAMIDA).
5.- Με την Φ.100757/2016/0002072/9.3.2017 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 27.1.2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΘΕΟΔΩΡΟ (επώνυμο) 
ΠΕΤΑΝΙ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤΙ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 10.6.2005, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙ-
ΩΝ, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
18.12.2000 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΤΑΝΙ (PETANI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΕΡΤΙ (ALBERTI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΤΑΝΙ (PETANI) (κύριο όνομα) 

ΥΛΛΚΑ (YLLKA).
6.- Με την Φ.97383/2017/0005897/16.3.2017 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 4.4.2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΜΑΧΜΟΥΤ (επώνυμο) ΖΑΚΙ (πατρώνυμο) 
ΜΩΧΑΜΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25.6.2001, 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 22.3.2000 και ο πατέρας του κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΑΚΙ (ZAKI ) (κύριο όνομα) ΜΩ-

ΧΑΜΕΝΤ (MOHAMED).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΤΑΪΡ (KOUTAIR) (κύριο όνομα) 

ΧΑΝΤΑ (HADDA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας αλλοδαπών.

1.- Με την αριθμ. Φ.20447/2017/0000134/17.3.2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
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Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 
217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 14.11.2016 αίτημα του 
πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΚΕΡΕΜΕΛΕ 
(όνομα) ΑΜΑΛΘΕΙΑ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 9.9.2010, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2.- Με την αριθμ. Φ.20708/2017/0003560/17.3.2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 
217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 2.1.2017 αίτημα του πατέρα 
του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΠΕΤΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 
(όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ (πατρώνυμο) ΑΝΤΩΝΙΟΣ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20.10.2016, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

3.- Με την αριθμ. Φ.19336/2017/0002856/17.3.2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 
217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 7.9.2016 αίτημα του πατέρα 
της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ 
(όνομα) ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14.7.2016, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

4.- Με την αριθμ. Φ.15301/2016/0026997/17.3.2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται δεκτό το από 21.12.2015 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΕΛΛΑ (όνομα) 
ΑΡΙΑΔΝΗ (πατρώνυμο) ΕΥΘΥΜΙΟΣ, που γεννήθηκε στο 
ΗΝ. ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ την 20.2.2015, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(10)
Στην αριθμ. πρωτ. Φ.3940/2016/0020644/13.1.2017 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής διορθώνεται, το όνομα πατρός:

από το λανθασμένο: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
στο ορθό: «ΓΙΩΡΓΟ».

(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)

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