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Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
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Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
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Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

5

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

6

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
10

Διόρθωση σφάλματος στην αρ. πρωτ. Φ.35692/
2016/0016071/05-01-2017 απόφαση της ασκούσης καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

11

Διόρθωση σφάλματος στην αρ. πρωτ. Φ.9828/
2017/0002220/02-02-2017 απόφαση της ασκούσης καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.143163/2017/0007673/07-04-2017 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
(217Α’), όπως ισχύουν και μετά το 1/17-02-2014 πρακτικό
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 16-02-2011 αίτηση πολιτογρά-

Αρ. Φύλλου 1520

φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΕΠΕΤΙΑ Όνομα ΔΗΜΗΤΡΑ Όν. πατρός
ΑΓΚΡΟΝ, γεν. 06-02-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.203630/2017/0007495/07-04-2017 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
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 17/05-07-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται
δεκτή η από 20-06-2013 αίτηση πολιτογράφησης της
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΙΧΑΪ Όνομα ΛΑΡΙΣΑ Όν. πατρός ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ, γεν. 01-03-1972 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.147791/2017/0008660/07-04-2017 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
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 2/29-01-2015 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 08-10-2012
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΑΝΤΖΟΥΡΑ Όνομα ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ Όν. πατρός
ΓΙΑΝΝΑΚΗ, γεν. 16-12-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.145350/2017/0008631/07-04-2017 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
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 43/23-10-2014 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 23-08-2011 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΧΡΕΣΤΙΑΝ Όνομα ΕΜΙΛ Όν. πατρός ΤΑΟΥΦΙΚ,
γεν. 08-12-1962 στην ΑΙΓΥΠΤΟΣ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.137682/2017/0008684/07-04-2017 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
(217Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τις
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49Α΄) και του άρθρου 22
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παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθ. το υπ΄αριθ.
14/13-04-2016 πρακτικό της Α΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης που λειτουργεί στο Υπουργείο
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 12-01-2007 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΟΓΚΟΣΕΛ Όνομα ΚΑΡΜΕΝ Όν. πατρός
ΑΟΥΡΕΛ, γεν. 05-12-1974 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την Φ.145625/2017/0007650/07-04-2017 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
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 8/10-04-2014 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 02-04-2012 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΖΟΥΠΑΝΙ Όνομα ΦΕΡΟΥΖΕ Όν. πατρός ΣΑΜΠΡΙ, γεν. 28-04-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την Φ.201938/2017/0008671/07-04-2017 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
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 11/11-02-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 23-10-2012 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΣΙΑΒΟΥ Όνομα ΛΙΝΤΙΤΑ Όν. πατρός ΧΕΚΟΥΡΑΝ, γεν. 29-04-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
8. Με την Φ.206063/2017/0002384/07-04-2017 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
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 35/06-07-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα,
Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η
από 14-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΡΟΧΑΣ ΜΕΝΤΟΖΑ Όνομα ΤΖΕΝΑΛΙΝ Όν. πατρός ΣΕΛΣΟ, γεν. 08-11-1987 στις ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
9. Με την Φ.133759/2017/0006835/07-04-2017 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
(217Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τις
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49Α΄) και του άρθρου 22
παρ. 1 του ν. 3838/2010 και με το υπ’ αριθ. 16/12-052016 πρακτικό της Γ΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του
Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 28-05-2008
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΙΒΑΝΟΒΑ Όνομα ΒΙΟΡΙΚΑ Όν. πατρός ΙΟΥΡΙΙ,
γεν. 22-06-1976 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
10. Με την Φ.134384/2017/0008593/07-04-2017
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθη-
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κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν.
3284/2004 (217Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση
τους με τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49Α΄) και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και με το υπ’ αριθ. 28/
27-09-2016 πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από
15-01-2008 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΟΛΟΜΟΝ Όνομα ΚΑΡΕΝ Όν. πατρός ΜΙΚΕΛ,
γεν. 28-02-1951 στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ -ΗΠΑ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.205352/2017/0004486/07-04-2017 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
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 77/08-11-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 28-08-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΖΥΦΛΛΙ Όνομα ΓΕΤΜΙΡΑ Όν. πατρός ΜΕΝΤΟΥ, γεν. 09-09-1992 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.83016/2017/0008537/07-04-2017 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
(217Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με
τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49Α΄) και του άρθρου
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθ. 25/
06-09-2016 πρακτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από
23-07-2009 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΤΕΡΒΙΣΗ Όνομα ΚΑΤΕΡΙΝΑ Όν. πατρός
ΚΟΥΝΤΡΕΤ, γεν. 10-03-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.140694/2017/0008526/07-04-2017 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
(217Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με
τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49Α΄) και του άρθρου
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθ. 25/
06-09-2016 πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από
09-10-2009 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΦΛΟΡΟΒ Όνομα ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ Όν. πατρός
ΤΣΒΕΤΑΝ, γεν. 29-05-1975 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
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4. Με την Φ. 141193/2017/0008528/07-04-2017 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
(217Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με
τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49Α΄) και του άρθρου
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθ. 25/
06-09-2015 πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από
14-07-2009 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΙΚΑ Όνομα ΕΡΒΙΣ Όν. πατρός ΔΗΜΟ, γεν.
30-04-1984 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
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4. Με την Φ.205862/2017/0001302/07-04-2017 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
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 80/17-11-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 08-10-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΕΚΑΡΗ Όνομα ΟΡΝΕΛΑ Όν. πατρός ΑΛΙ,
γεν. 19-02-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.203797/2017/0006629/07-04-2017 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
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 16/02-06-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
10-01-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΤΥΡΚΑΪ Όνομα ΥΛΛΚΑ Όν. πατρός ΦΕΧΜΙ,
γεν. 18-12-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.204232/2017/0006638/07-04-2017 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
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 22/23-06-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
09-07-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΧΥΣΚΟ Όνομα ΕΓΚΕΛΟΥΣ Όν. πατρός ΓΚΑΖΙ,
γεν. 28-01-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.204347/2017/0001026/07-04-2017 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
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 19/16-03-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
09-01-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΑΠΑΪ Όνομα ΝΤΟΝΑΛΝΤ Όν. πατρός ΜΠΕΣΝΙΚ, γεν. 15-09-1987 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την Φ.200945/2017/0007009/07-04-2017 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
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 24/10-09-2015 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της
Α.Δ.Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 09-01-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΧΕΣΤΑΝΟΒΑ Όνομα ΖΑΛΙΝΑ Όν. πατρός ΖΑΟΥΡΜΠΕΚ, γεν. 01-07-1976 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.201500/2016/0033745/07-04-2017 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
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 60/14-10-2015 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή
η από 15-01-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΤΡΕΟΥ Όνομα ΜΑΡΙΕ Όν. πατρός ΝΙΚΟ,
γεν. 28-10-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.203578/2017/0006916/07-04-2017 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
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 46/23-06-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 19-02-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο TATA Όνομα ΚΡΙΣΤΙΝΑ Όν. πατρός ΓΙΑΧΟ,
γεν. 24-11-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.203977/2017/0009324/07-04-2017 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
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 42/09-06-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της
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Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 21-08-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΤΙΒΙΝΤΑΡΙ Όνομα ΟΡΕΣΤ Όν. πατρός ΣΑΜΠΑΟΥΝΤΙΝ, γεν. 25-08-1993 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.203704/2017/0006935/07-04-2017 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
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 21/23-03-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή
η από 23-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΑΪΡΑΜΙ Όνομα ΡΟΣΑΝΤΑ Όν. πατρός ΡΙΦΑΤ, γεν. 11-03-1987 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.1196/2017/0000352/ΑΚ/10-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 08-09-2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΡΑΛΝΤΟ
(επώνυμο) ΑΛΜΕΤΑ (πατρώνυμο) ΦΑΝΤΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-01-2003, και κατοικεί στο Δήμο
ΣΑΜΟΥ, 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 11-02-1998 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΜΕΤΑ (ALLMETA) (κύριο όνομα) ΦΑΝΤΙΛ (FADIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΜΕΤΑ (ALLMETA) (κύριο όνομα) ΓΙΑΝΝΑ (JANA).
2. Με την Φ.1197/2016/0001909/ΑΚ/10-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 08-09-2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ
(επώνυμο) ΑΛΜΕΤΑ (πατρώνυμο) ΦΑΝΤΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-10-2005, και κατοικεί στο Δήμο
ΣΑΜΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
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κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 11-02-1998 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΜΕΤΑ (ALLMETA) (κύριο όνομα) ΦΑΝΤΙΛ (FADIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΜΕΤΑ (ALLMETA) (κύριο όνομα) ΓΙΑΝΝΑ (JANA).
3. Με την Φ.1220/2016/0002079/ΑΚ/10-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 10-10-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΑΒΙΝΑ
(επώνυμο) ΜΕΡΑΪ (πατρώνυμο) ΒΙΚΤΩΡ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-08-2005, και κατοικεί στο Δήμο
ΙΚΑΡΙΑΣ, 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 11-03-1998 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΡΑΪ (MERAJ) (κύριο όνομα)
ΒΙΚΤΩΡ (VIKTOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΡΑΪ (MERAJ) (κύριο όνομα)
ΡΟΖΕΤΑ (ROZETA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΑΝΝΑ ΛΥΓΕΡΑ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
Με την Φ.1270/2017/0000543/ΑΚ/10-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 15-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΕΙΝΤΙ (επώνυμο)
ΠΑΣΑΙ (πατρώνυμο) ΜΙΚΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-12-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΜΟΥ, 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
29-03-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΣΑΙ (PASHAJ) (κύριο όνομα)
ΜΙΚΕΛ (MIKEL).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΣΑΙ (PASHAJ) (κύριο όνομα)
ΕΤΛΈΒΑ (ETLEVA).
2. Με την Φ.1291/2017/0000532/ΑΚ/10-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 26-01-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΒΙΚΤΩΡ (επώνυμο)
ΤΣΑΟΥΣΑΪ (πατρώνυμο) ΖΙΑΝΤΕΤ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 04-12-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΜΟΥ,
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
17-03-1998 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΟΥΣΑΪ (CAUSHAJ) (κύριο
όνομα) ΖΙΑΝΤΕΤ (ZIADET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΟΥΣΑΪ (CAUSHAJ) (κύριο όνομα) ΣΥΛΒΑΝΑ (SILVANA).
3. Με την Φ.1299/2017/0000405/ΑΚ/10-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 06-02-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΟΣ (επώνυμο) ΚΟΜΠΡΙΝ (πατρώνυμο) ΜΠΟΧΝΤΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-07-2010, και κατοικεί στο Δήμο
ΣΑΜΟΥ, 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 13-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΜΠΡΙΝ (KOBRYN) (κύριο όνομα) ΜΠΟΧΝΤΑΝ (BOHDAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΚΟΛΟΖΝΤΡΑ (SKOLOZDRA) (κύριο όνομα) ΣΒΙΤΛΑΝΑ (SVITLANA).
4. Με την Φ.1308/2017/0000514/ΑΚ/10-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 28-02-2017 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΧΟΝΤΑΪ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΑΜΙΡ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-02-2004, και κατοικεί
στο Δήμο ΣΑΜΟΥ, 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 08-05-1998 και ο πατέρας του κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΝΤΑΪ (HODAJ) (κύριο όνομα)
ΝΤΑΣΑΜΙΡ (DASHAMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΝΤΑΪ (HODAJ) (κύριο όνομα)
ΙΖΕΪΜΕ (YZEJME).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΑΝΝΑ ΛΥΓΕΡΑ
Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.1321/2017/0000502/ΑΚ/10-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 09-03-2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΪΝΤΙΣΟΝ
(επώνυμο) ΣΟΥΛΑΪ (πατρώνυμο) ΤΟΝΙΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-06-2004, και κατοικεί στο Δήμο
ΣΑΜΟΥ, 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 09-04-1998 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑΪ (SULAJ) (κύριο όνομα)
ΤΟΝΙΝ (ΤΟΝΙΝ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑΪ (SULAJ) (κύριο όνομα)
ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA).
2. Με την Φ. 1322/2017/0000511/ΑΚ/10-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 09-03-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝΟ (επώνυμο) ΟΜΕΡΙ (πατρώνυμο) ΝΤΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 07-01-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΜΟΥ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από
12-01-1998 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΜΕΡΙ (OMERI) (κύριο όνομα)
ΝΤΟΥΡΙΜ (DURIM).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΜΕΡΙ (OMERI) (κύριο όνομα)
ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΑΝΝΑ ΛΥΓΕΡΑ
Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
Με την αριθ. Φ.1296/2017/0000493/ΑΚ/10-04-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 31-01-2017 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΚΑ (όνομα) ΓΚΡΕΤΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-07-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΜΟΥ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με
την αριθ. 7148 15-12-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.
2. Με την αριθ. Φ.1305/2017/0000298/ΑΚ/10-04-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 09-02-2017 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΝΤΣΕ
(όνομα) ΜΙΡΕΝΑ (πατρώνυμο) ΜΑΝΤΣΕ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-10-1993, και κατοικεί στο Δήμο
ΣΑΜΟΥ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012
σύμφωνα με την αριθ. 7187 19-12-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΑΝΝΑ ΛΥΓΕΡΑ
Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
Με την Φ.87/2017/0000487/30-03-2017 απόφαση
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του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 23-10-2015 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΝΕΑ (επώνυμο)
ΝΤΕΜΙΡΤΣΑΝΙ (πατρώνυμο) ΖΕΚΙΡ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-02-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου
στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ.
Φ.20.4/6203/12-02-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
2. Με την Φ.2681/2017/0000374/30-03-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 15-10-2015 δήλωση - αίτηση του
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ
(επώνυμο) ΘΕΜΟ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-07-1999, και κατοικεί στο
Δήμο ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την
αριθ. Φ.20.4/5890/24-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
3. Με την Φ.2869/2017/0000528/30-03-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 08-02-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ (επώνυμο) ΜΠΟΥΦΙ (πατρώνυμο) ΦΩΤΗ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 02-10-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΕΡΕΤΡΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/555/25-01-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
4. Με την Φ.2908/2017/0000004/30-03-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 23-02-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΙΓΚΛΙ (επώνυμο)
ΤΑΤΟ (πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΟΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-07-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΕΡΕΤΡΙΑΣ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
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έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/333/20-1-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
5. Με την Φ.2917/2016/0000562/30-03-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 25-02-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΝΑΛΝΤΟ (επώνυμο) ΝΤΟΪ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 08-02-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/9317/24-12-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
6. Με την Φ.2925/2016/0000582/30-03-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 26-02-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΦΑΝΗ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 21-11-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/639/28-1-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
7. Με την Φ.2983/2017/0000321/30-03-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 22-03-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΝΙΟ (επώνυμο)
ΤΑΤΣΕ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-11-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΣΚΥΡΟΥ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 20-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/6330/13-10-2015 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
8. Με την Φ.2976/2016/0000802/30-03-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα
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Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 21-03-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (πατρώνυμο) ΜΠΑΣΚΙΜ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-10-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου
στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ.
Φ.20.4/9114/17-12-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
9. Με την Φ.2935/2016/0000645/30-03-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 03-03-2016 δήλωση - αίτηση
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΡΕΝΟΛ
(επώνυμο) ΧΟΤΖΑΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΛΑΒΝΤΟΣ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-09-1999, και κατοικεί
στο Δήμο ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την
αριθ. Φ.20.4/1488/19-2-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
10. Με την Φ.2909/2017/0000005/30-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 23-02-2016 δήλωση - αίτηση του
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΙΛΝΤΙ (επώνυμο) ΤΑΤΟ (πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΟΡ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-07-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΕΡΕΤΡΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/332/20-1-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(10)
Στην αρ. πρωτ. Φ.35692/2016/0016071/05-01-2017
απόφαση της ασκούσης καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
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της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύτηκε στο 311/07-02-2017 ΦΕΚ (τ. Β΄), διορθώνεται το
επώνυμο:
από το λανθασμένο: «ΒΡΟΥΣΑΙ»
στο ορθό: «ΒΡΟΥΣΑΪ».
(Από την Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής)
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(11)
Στην αρ. πρωτ. Φ.9828/2017/0002220/02-02-2017 απόφαση της ασκούσης καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύτηκε
στο 698/07-03-2017 ΦΕΚ (τ. Β΄), διορθώνεται το επώνυμο:
από το λανθασμένο: «ΜΠΛΑΤΑ»
στο ορθό: «ΜΠΛΛΑΤΑ».
(Από την Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής)
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