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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Μαΐου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

2

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

3

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

4

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

5

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

6

Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

7

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

8

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

9

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

10

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Αρ. Φύλλου 1767

22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθ. 26/
14-09-2016 πρακτικό της Α’ Επιτροπής Πολιτογράφησης
του Υπουργείου Εσωτερικών& Διοικητικής Ανασυγκρότησης, γίνεται δεκτή η από 23-02-2010 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΧΑΜΖΕ Όνομα ΧΟΥΣΑΜ Όν. πατρός ΑΧΜΕΝΤ, γεν. 18-06-1976 στον ΛΙΒΑΝΟ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.205359/2017/0008570/05-05-2017 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 76/03-11-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ.
Αττικής γίνεται δεκτή η από 10-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΛΟΥΛΑΣΙ Όνομα ΚΕΪΣΙ Όν. πατρός ΣΟΚΟΛ,
γεν. 26-02-1996 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ι

(1)
(2)

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.203804/2017/0009409/09-05-2017 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 18/09-06-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
24-07-2012 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΖΛΑΤΚΟΒΙΤΣ Όνομα ΤΑΤΙΑΝΑ Όν. πατρός
ΣΛΟΜΠΟΝΤΑΝ, γεν. 05-10-1974 στην ΣΕΡΒΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.140116/2017/0009406/09-05-2017 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

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.144531/2017/0010438/09-05-2017 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 υπ’ αριθ. 2111/
24-10-2016 πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με το οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι αντιρρήσεις
που υπέβαλλε η αιτούσα κατά του 5/23-07-2014 πρακτικού της Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 29-03-2011 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Όνομα ΡΟΒΕΝΑ Όν. πατρός
ΜΙΤΙ, γεν. 30-08-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.145754/2017/0010469/09-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
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Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α’),
όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθ. 2108/19-09-2016
πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με το
οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι αντιρρήσεις που υπέβαλλε η αιτούσα κατά του 19/22-09-2014 πρακτικού της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 24-05-2012 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΙΑΝΟΥΛΑΡΙ Όνομα ΑΝΤΕΛΙΝΑ Όν. πατρός
ΡΑΠΙ, γεν. 28-11-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.205184/2017/0010638/09-05-2017 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 35/06-07-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα,
Πειραιώς & Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
13-02-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΖΒΑΡΙΤΣ Όνομα ΒΙΤΑ Όν. πατρός ΕΥΓΕΝΙΟΣ,
γεν. 07-02-1989 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.206245/2017/0004785/09-05-2017 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 79/15-11-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ.
Αττικής γίνεται δεκτή η από 19-05-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΙΝΗ Όνομα ΑΡΗ Όν. πατρός ΑΡΜΠΕΝ, γεν.
01-10-1993 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.205068/2017/0010166/09-05-2017 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 16/2016/14-07-2016
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης
γίνεται δεκτή η από 10-05-2011 αίτηση πολιτογράφησης
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΦΑΝΕ Όνομα ΕΝΕΡΙΚΟ Όν. πατρός ΚΩΤΣΟ,
γεν. 30-04-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την Φ.80178/2017/0010483/09-05-2017 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 29-12-1999 αίτηση πολιτογράφησης
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΟΝΤΑΡΕΝΚΟ Όνομα ΟΞΑΝΑ Όν. πατρός
ΣΕΡΓΚΕΪ, γεν. 17-05-1974 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Τεύχος Β’ 1767/23.05.2017

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.200994/2017/0010375/09-05-2017 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 6/29-01-2016 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ. Αττικής
γίνεται δεκτή η από 21-06-2012 αίτηση πολιτογράφησης
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΟΡΑΝΟΒΑ Όνομα ΑΝΤΡΙΑΝΑ Όν. πατρός
ΒΕΝΤΣΙΣΛΑΒ, γεν. 22-05-1974 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.201036/2017/0010371/09-05-2017 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 2/14-01-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
07-02-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΙΡΟΒ Όνομα ΒΕΝΤΣΙΣΛΑΒ Όν. πατρός ΝΤΙΜΙΤΑΡ, γεν. 15-04-1965 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.202264/2017/0010771/09-05-2017 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 56/04-12-2015 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα,
Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η
από 18-12-2012 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΖΑΦΕΡΑΪ Όνομα ΕΛΕΝΑ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛ,
γεν. 25-02-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.204932/2017/0010774/10-05-2017 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 33/14-09-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
26-06-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΤΡΕΟΥ Όνομα ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ Όν. πατρός
ΜΠΕΝΤΟ, γεν. 30-04-1993 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.199320/2017/0011665/05-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
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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 69/22-09-2015 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ.
Αττικής γίνεται δεκτή η από 09-02-2012 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΑΛΙΤΣΚΑΓΙΑ Όνομα ΝΑΤΑΛΙΑ Όν. πατρός
ΒΛΑΝΤΙΣΛΑΒ, γεν. 01-12-1969 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.138629/2017/0009671/05-05-2017 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 μετά το υπ’ αριθ. 26/14-09-2016
πρακτικό της Α’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης γίνεται δεκτή η από 01-10-2008 αίτηση πολιτογράφησης
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΔΗΜΟΥΛΑ Όνομα ΛΟΥΛΙΕΤΑ Όν. πατρός ΠΕΛΟΥΜΠ, γεν. 24-12-1962 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.203486/2017/0008895/05-05-2017 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 49/05-07-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ.
Αττικής γίνεται δεκτή η από 24-02-2011 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΠΟΖΑΡ Όνομα ΝΤΜΙΤΡΟ Όν. πατρός ΛΕΟΝΙΝΤ, γεν. 25-06-1976 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
4.- Με την Φ.203615/2017/0009655/05-05-2017 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 4/31-03-2016 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας
γίνεται δεκτή η από 31-10-2012 αίτηση πολιτογράφησης
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΑΝΤΙΟΥ Όνομα ΡΙΤΑ Όν. πατρός ΑΒΝΤΙΛ,
γεν. 18-07-1958 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.201054/2017/0009660/05-05-2017 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 61/16-10-2015 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή
η από 26-06-2012 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΟΝΤΖΑΣΟΒΑ Όνομα ΜΑΡΙΝΑ Όν. πατρός
ΓΚΕΟΡΓΚΙ, γεν. 05-01-1985 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
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Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.204467/2017/0009712/05-05-2017 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 31/15-06-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα,
Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η
από 25-04-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΕΧΟΥ Όνομα ΜΑΤΙΛΝΤΑ Όν. πατρός ΒΙΛΣΟΝ, γεν. 22-08-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
2.- Με την Φ.204623/2017/0009742/05-05-2017 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 33/24-06-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
25-04-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΑΓΙΑΪ Όνομα ΚΛΕΒΙΣ Όν. πατρός ΑΡΣΙ,
γεν. 30-08-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.204493/2017/0009769/05-05-2017 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 34/29-06-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα,
Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η
από 04-11-2010 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΟΡΝΙΕΒΑ Όνομα ΕΛΕΝΑ Όν. πατρός ΓΚΕΝΡΙΧ, γεν. 16-06-1976 στο ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.203715/2017/0011648/05-05-2017 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 48/30-06-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ.
Αττικής γίνεται δεκτή η από 28-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΟΥΖΑΚ Όνομα ΜΑΡΙΝ Όν. πατρός ΝΙΚΟΛΑΕ, γεν. 09-09-1994 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.204771/2017/0009730/05-05-2017 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 33/24-06-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
07-05-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΦΕΖΟΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Όν. πατρός ΛΟΥΦΤΕΤΑΡ, γεν. 13-05-1989 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(6)
Πολιτογράφηση oμογενών αλλοδαπών.
1. Με την Φ.148383/2017/0010317/09-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά την από 12-02-2009 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στη ΔΑΜΑΣΚΟ, γίνεται
δεκτή η από 12-02-2009 αίτηση πολιτογράφησης της
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΑΝΤΥΠΑΣ Όνομα ΜΑΡΛΕΝ Όν. πατρός ΦΑΝΤΕΛ, γεν. 15-03-1959 στην ΣΥΡΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.146362/2016/0012986/09-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά την από 13-01-2015 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ,
γίνεται δεκτή η από 13-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ Όνομα ΑΝΤΡΕΑΣ Όν. πατρός
ΟΔΥΣΣΕΑΣ, γεν. 25-09-1988 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3.- Με την Φ.146699/2016/0020264/09-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά την από 10-02-2015 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ,
γίνεται δεκτή η από 10-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΗΛΙΑ Όνομα ΕΥΤΕΡΠΗ Όν. πατρός ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, γεν. 12-10-1928 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
4.- Με την Φ.146889/2016/0023226/09-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά την από 04-02-2015 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ,
γίνεται δεκτή η από 04-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΘΩΜΑ Όνομα ΛΙΛΙΑΝΑ Όν. πατρός ΛΕΚΕ,
γεν. 21-06-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.146991/2016/0023766/09-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
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(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά την από 10-02-2015 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ,
γίνεται δεκτή η από 17-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΟΛΑΣ Όνομα ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Όν. πατρός ΑΝΔΡΕΑΣ, γεν. 27-03-1995 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την Φ.146704/2016/0020185/09-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά την από 11-02-2015 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ,
γίνεται δεκτή η από 11-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΛΑΒΝΤΑΝΙΤΗΣ Όνομα ΓΙΩΡΓΟΣ Όν. πατρός
ΣΠΥΡΟΣ, γεν. 12-07-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την Φ.146969/2016/0023780/09-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά την από 19-02-2015 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ,
γίνεται δεκτή η από 19-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΣΙΟΜΟΣ Όνομα ΜΑΡΙΟΣ Όν. πατρός ΑΡΝΤΙΑΝ , γεν. 04-10-1995 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
8. Με την Φ.146701/2016/0020269/09-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά την από 11-02-2015 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ,
γίνεται δεκτή η από 11-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΟΥΤΖΟΣ Όνομα ΣΤΑΥΡΟΣ Όν. πατρός ΘΩΜΑΣ, γεν. 13-05-1950 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
9. Με την Φ.146702/2016/0020270/09-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά την από 11-02-2015 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ,
γίνεται δεκτή η από 11-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΟΥΤΖΟΣ Όνομα ΝΙΚΟΛΑΣ Όν. πατρός
ΣΤΑΥΡΟΣ, γεν. 08-10-1994 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
10. Με την Φ.146703/2016/0020267/09-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά την από 11-02-2015 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ,
γίνεται δεκτή η από 11-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΓΚΟΥΤΖΟΣ Όνομα ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Όν. πατρός
ΣΤΑΥΡΟΣ, γεν. 28-12-1995 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
11. Με την Φ.146967/2016/0023777/09-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά την από 19-02-2015 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ,
γίνεται δεκτή η από 19-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΩΤΣΟΛΑΡΗΣ Όνομα ΚΩΣΤΑΣ Όν. πατρός
ΜΙΝΕΛΑΣ, γεν. 21-05-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.35757/2017/0008013/20-04-2017 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 10-12-2015 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (επώνυμο) ΠΡΕΤΣΙ (πατρώνυμο) ΜΠΑΡΔΟΚ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-10-2007, και κατοικεί
στο Δήμο ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 19-07-2001 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΡΕΤΣΙ (PRECI) (κύριο όνομα)
ΜΠΑΡΔΟΚ (BARDHOK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΕΤΣΙ (PRECI) (κύριο όνομα)
ΕΜΙΛΙΑΝΕ (EMILJANE).
2. Με την Φ.35758/2017/0008014/20-04-2017 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 10-12-2015 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΝΤΟΥΑΡΤ (επώνυμο) ΠΡΕΤΣΙ (πατρώνυμο) ΜΠΑΡΔΟΚ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-07-2001, και κατοικεί
στο Δήμο ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να
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φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 19-07-2001 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΡΕΤΣΙ (PRECI) (κύριο όνομα)
ΜΠΑΡΔΟΚ (BARDHOK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΕΤΣΙ (PRECI) (κύριο όνομα)
ΕΜΙΛΙΑΝΕ (EMILJANE).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.1350/2017/0000400/12-05-2017 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 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 10-05-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΧΡΗΣΤΟΣ (επώνυμο) ΙΣΑΡΑΪ (πατρώνυμο) ΝΑΣΟ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 25-09-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΧΙΟΥ,
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
04-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΣΑΡΑΪ (ISARAJ) (κύριο όνομα)
ΝΑΣΟ (NASHO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΙΣΑΡΑΪ (ISARAJ) (κύριο όνομα)
ΑΡΤΕΜΙΣΑ (ARTEMISA).
2. Με την Φ.1351/2017/0000401/12-05-2017 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 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 10-05-2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ
(επώνυμο) ΙΣΑΡΑΪ (πατρώνυμο) ΝΑΣΟ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-03-2010, και κατοικεί στο Δήμο
ΧΙΟΥ, 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
04-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΣΑΡΑΪ (ISARAJ) (κύριο όνομα)
ΝΑΣΟ (NASHO).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΙΣΑΡΑΪ (ISARAJ) (κύριο όνομα)
ΑΡΤΕΜΙΣΑ (ARTEMISA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.2902/2016/0002127/08-05-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ
217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 22-02-2016 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΕΛΕΝΑ (επώνυμο) ΓΙΑΧΟΛΛΑΡΗ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-03-2008, και κατοικεί
στο Δήμο ΕΡΕΤΡΙΑΣ, 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 16-11-2000 και ο πατέρας της κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΑΧΟΛΛΑΡΗ (JAHOLLARI) (κύριο
όνομα) ΝΙΚΟ (NIKO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΑΧΟΛΛΑΡΗ (JAHOLLARI) (κύριο
όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (KATERINA).
2. Με την Φ.2899/2016/0002876/08-05-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ
217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 22-02-2016 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΓΚΟΥΡΣΑΝ (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (πατρώνυμο) ΜΠΑΛΒΙΝΤΕΡ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-11-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 25-04-2003 και ο πατέρας του
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) (κύριο όνομα)
ΜΠΑΛΒΙΝΤΕΡ (BALVINDER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα)
ΚΟΥΛΒΙΝΤΕΡ (KULWINDER).
3. Με την Φ.2881/2016/0003527/08-05-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
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(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 11-02-2016 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΕΡΓΚΙΤΟ (επώνυμο) ΚΑΛΛΝΤΑΝΙ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-02-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 25-02-1998 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΛΛΝΤΑΝΙ (KALLDANI) (κύριο
όνομα) ΑΝΤΡΕΑ (ANDREA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΛΛΝΤΑΝΙ (KALLDANI) (κύριο
όνομα) ΕΝΓΚΕΛΕΝΤΑ (ENGELEDA).
4. Με την Φ.2880/2017/0000348/08-05-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ
217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 11-02-2016 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΑΜΕΛΝΤΑ (επώνυμο) ΚΑΛΛΝΤΑΝΙ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-01-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 25-02-1998 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΛΛΝΤΑΝΙ (KALLDANI) (κύριο
όνομα) ΑΝΤΡΕΑ (ANDREA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΛΛΝΤΑΝΙ (KALLDANI) (κύριο
όνομα) ΕΝΓΚΕΛΕΝΤΑ (ENGELEDA).
5. Με την Φ.2797/2016/0003275/08-05-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ
217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 29-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΠΕΛΙΒΑΝ (επώνυμο) ΝΟΤΙ (πατρώνυμο) ΣΠΙΡΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-02-2002, και κατοικεί στο Δήμο
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 25-08-2000 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΟΤΙ (NOTI) (κύριο όνομα) ΣΠΙΡΟ
(SPIRO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΟΤΑΪ (ZOTAJ) (κύριο όνομα) ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).
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6. Με την Φ.2796/2017/0001154/08-05-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ
217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 29-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟ (επώνυμο) ΝΟΤΙ (πατρώνυμο) ΣΠΙΡΟ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-09-2008, και κατοικεί στο Δήμο
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 25-08-2000 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΟΤΙ (NOTI) (κύριο όνομα) ΣΠΙΡΟ
(SPIRO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΟΤΑΪ (ZOTAJ) (κύριο όνομα) ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).
7. Με την Φ.2931/2016/0000628/08-05-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ
217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 01-03-2016 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΕΜΙΛΙΑΝΟ (επώνυμο) ΒΑΓΓΕΛΗ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-02-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 09-10-2000 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΑΓΓΕΛΗ (VANGJELI) (κύριο όνομα) ΣΠΥΡΟ (SPIRO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΑΓΓΕΛΗ (VANGJELI) (κύριο όνομα) ΜΑΡΙΕ (MARIE).
8. Με την Φ.2906/2016/0000520/08-05-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ
217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 23-02-2016 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-08-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 19-10-1999 και ο πατέρας του
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (XOXHA) (κύριο όνομα)
ΠΕΡΠΑΡΙΜ (PERPARIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα)
ΤΕΟΥΤΑ (TEUTA).
9. Με την Φ.2910/2017/0000884/08-05-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ
217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 24-02-2016 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΠΑΟΥΛΑ (επώνυμο) ΑΓΚΑΛΙΟΥ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-05-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 26-04-2000 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΓΚΑΛΙΟΥ (AGALLIU) (κύριο όνομα) ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΓΚΑΛΙΟΥ (AGALLIU) (κύριο όνομα) ΑΛΚΕΤΑ (ALKETA).
10. Με την Φ.2904/2016/0000516/08-05-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) σε συνδυασμό με την
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από
22-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΛΕΝΑ (επώνυμο) ΒΙΡΙΟΝΙ
(πατρώνυμο) ΛΟΡΕΝΤΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 29-06-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΣΚΥΡΟΥ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο,
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 26-06-2000
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΙΡΙΟΝΙ (VIRIONI) (κύριο όνομα)
ΛΟΡΕΝΤΣ (LORENC).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΙ (MUCI) (κύριο όνομα)
ΜΠΑΡΕΣΑ (MBARESA).
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ
Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την αριθμ. Φ.2607/2017/0000958/10-05-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
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κησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004,
(ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται δεκτό το από 01-06-2016 αίτημα
του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΧΑΛΔΕΑ
(όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 03-10-2002, για την απόκτηση
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της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν.1438/1984.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
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