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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.194595/2017/0007252/10-05-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 11-12-2016 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΒΑΛΠΑΡΑΪΣΟ, γί-
νεται δεκτή η από 16-06-2010 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΧΙΜΕΝΕΣ Όνομα ΑΓΛΑΪΑ Όν. 
πατρός ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, γεν. 07-07-1927 στην ΧΙΛΗ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.133637/2017/0001677/09-05-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α), όπως ισχύουν και μετά την από 28-02-2012 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ, γίνεται 
δεκτή η από 02-11-2011 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΑΛΑΝΗ ΓΟΔΟΫ Όνομα ΣΑΝΤΡΑ ΕΛΙΣΑ-
ΜΠΕΘ ΣΑΜΠΡΙΝΑ Όν. πατρός ΑΛΕΧΑΝΔΡΟ ΟΥΛΙΣΕΣ, γεν. 
06-07-1967 στην ΧΙΛΗ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

3. Με την Φ.145996/2016/0004615/09-05-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α), όπως ισχύουν και μετά την από 05-11-2014 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 05-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΩΤΟ Όνομα ΘΕΟΔΩΡΑ Όν. πατρός ΟΔΥΣ-
ΣΕΑ, γεν. 23-07-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.147328/2015/0029821/09-05-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α), όπως ισχύουν και μετά την από 22-01-2015 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στην ΚΟΡΥΤΣΑ, γίνεται 
δεκτή η από 22-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΙΡΙΝΤΖΗ Όνομα ΒΑΣΚΕ Όν. πατρός ΘΩΜΑ, 
γεν. 28-08-1951 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.147330/2015/0029477/09-05-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 22-01-2015 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στην ΚΟΡΥΤΣΑ, γίνεται 
δεκτή η από 22-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΙΡΙΝΤΖΗ Όνομα ΛΟΥΪΣ Όν. πατρός ΒΑΣΚΕ, 
γεν. 08-08-1987 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.146688/2015/0020001/09-05-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 20-01-2015 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 20-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

23 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1768

17981



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ17982 Τεύχος Β’ 1768/23.05.2017

Επώνυμο ΤΣΙΑΒΟΣ Όνομα ΧΡΗΣΤΟΣ Όν. πατρός ΒΑΣΙ-
ΛΗΣ, γεν. 16-10-1984 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.146087/2017/0009867/09-05-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 03-12-2014 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 03-12-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΛΑΝΗΣ Όνομα ΛΑΜΠΗΣ Όν. πατρός 
ΧΡΗΣΤΟΣ, γεν. 02-06-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την Φ.146698/2016/0020195/09-05-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 10-02-2015 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 10-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΕΓΚΟΥ Όνομα ΕΛΒΙΡΑ Όν. πατρός ΜΗΤΣΟΣ, 
γεν. 03-08-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την Φ.131390/2017/0007141/09-05-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 09-09-2013 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ, 
γίνεται δεκτή η από 09-09-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ Όνομα ΜΙΧΑΗΛ Όν. πατρός 
ΜΟΣΧΟΣ, γεν. 27-08-1937 στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙ-
ΚΗΣ - ΗΠΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ   

I

(2)
 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ. 155444/2017/0010017/09-05-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του 
ν.δ. 3370/1955 (258 Α΄), του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 
2910/2001 (91 Α), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α) 
και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α΄) γίνεται 
δεκτή η από 03-10-2006 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΡΚΑΖΗ Όνομα ΓΙΑΝΝΑ-ΕΛΛΕΝ Όν. πατρός 
ΙΩΑΝΝΗΣ, γεν. 17-02-1980 στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙ-
ΚΗΣ - ΗΠΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.78285/2017/0004813/09-05-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του 
ν.δ. 3370/1955 (258 Α), του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 

2910/2001 (91 Α), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α) 
και του άρθρου 23 παρ. 4 του ν. 3838/2010 (49 Α΄) γίνεται 
δεκτή η από 24-01-2000 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΖΙΑ Όνομα ΘΥΜΙΟ Όν. πατρός ΙΩΣΗΦ, 
γεν. 17-10-1951 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
375883,για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.94763/2017/0010808/09-05-2017 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 2910/2001 (91 Α), 
των άρθρων 41 παρ. 2 και 47 του ν. 3731/2008 (263 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 
24-02-2003 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ Όνομα ΙΩΑΝΝΗΣ Όν. πατρός 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ, γεν. 11-12-1972 στην ΚΥΠΡΟ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ. 121148/2017/0008538/09-05-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 23 
παρ. 4 του ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 01-04-2000 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΛΗΜΕΡΗ Όνομα ΕΝΙΝΤΑ Όν. πατρός ΑΙ-
ΜΙΛ, γεν. 30-03-1989 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
283054,για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.202270/2016/0034608/09-05-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 07-10-2014 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΕΡΙΜΙ Όνομα ΕΝΤΕΛΑ Όν. πατρός ΘΑΝΑΣ, 
γεν. 26-05-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.201337/2017/0006492/09-05-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 10-09-2015 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΡΓΑΣ Όνομα ΝΙΚΟΛΑΟΣ Όν. πατρός 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, γεν. 05-11-1972 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.98165/2017/0010412/10-05-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 22-12-2015 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17983Τεύχος Β’ 1768/23.05.2017

αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΝΙΚΛΑΝ Όνομα ΧΡΗΣΤΟΣ Όν. πατρός ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ, γεν. 28-08-1974 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την Φ.148064/2017/0004566/09-05-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 22 
παρ. 1 του ν. 3838/2010 , γίνεται δεκτή η από 06-02-2015 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΠΕΛΛΟΥΜΠΙ Όνομα ΕΝΕΡΙΕΤΑ Όν. πατρός 
ΛΕΥΤΕΡ, γεν. 24-07-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την Φ.204680/2017/0010424/09-05-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 28-03-2013 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΑΛΕΞΗ Όνομα ΣΟΦΙΚΑ Όν. πατρός ΓΙΩΡΓΗ, 
γεν. 10-02-1955 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την Φ.145402/2017/0009854/09-05-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 15-03-2013 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΩΝΗΣ Όνομα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Όν. πατρός 
ΕΥΡΥΣΘΕΑΣ, γεν. 28-04-1967 στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

11. Με την Φ.202268/2016/0022714/09-05-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 29-01-2015 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΖΙΝΗ Όνομα ΙΩΑΝΝΑ Όν. πατρός ΣΟΚΟΛ, 
γεν. 26-07-1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

I

(3)
   Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών .

 1. Με την Φ.202256/2016/0027175/09-05-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 17-02-2015 

αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΖΑΡΚΑΛΗ Όνομα ΝΕΛΙΝΑ Όν. πατρός ΛΕΥ-
ΤΕΡΗ, γεν. 12-07-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.202690/2016/0020984/09-05-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 22-01-2015 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΠΙΝΑΡ Όνομα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Όν. πατρός 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, γεν. 22-10-1957 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.200602/2016/0010712/09-05-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α), όπως ισχύουν και μετά την από 12-02-2015 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στην ΚΟΡΥΤΣΑ, γίνεται 
δεκτή η από 12-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΟΥΦΕΚΟΥ Όνομα ΔΗΜΗΤΡΗ Όν. πατρός 
ΣΩΤΗΡ, γεν. 30-09-1961 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.200603/2016/0010711/09-05-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α), όπως ισχύουν και μετά την από 12-02-2015 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στην ΚΟΡΥΤΣΑ, γίνεται 
δεκτή η από 12-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΟΥΦΕΚΟΥ Όνομα ΓΙΩΡΓΟ Όν. πατρός ΔΗ-
ΜΗΤΡΗ, γεν. 16-02-1994 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.200613/2016/0010706/09-05-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 30-04-2015 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στην ΚΟΡΥΤΣΑ, γίνεται 
δεκτή η από 30-04-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΑΜΠΕΤΑ Όνομα ΜΑΡΙΑ Όν. πατρός ΝΙΚΟ-
ΛΙΝ, γεν. 13-01-1996 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.200895/2016/0014175/09-05-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 19-11-2014 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στην ΚΟΡΥΤΣΑ, γίνεται 
δεκτή η από 19-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΙΣΝΙΤΣΑ Όνομα ΕΛΣΑ Όν. πατρός ΓΑΚΙΟ, 
γεν. 17-06-1956 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.
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7. Με την Φ.200899/2016/0010425/09-05-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 05-02-2015 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στην ΚΟΡΥΤΣΑ, γίνεται 
δεκτή η από 05-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΡΟΥΣΑ Όνομα ΚΩΣΤΑΚΗ Όν. πατρός ΘΑ-
ΝΑΣ, γεν. 15-07-1961 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την Φ.200869/2016/0010448/09-05-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 12-02-2015 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στην ΚΟΡΥΤΣΑ, γίνεται 
δεκτή η από 12-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΙΝΙ Όνομα ΑΛΕΞΑΝΤΡΙ Όν. πατρός ΓΙΑΝΝΗ, 
γεν. 04-09-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την Φ.200845/2016/0013762/09-05-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 14-01-2015 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στην ΚΟΡΥΤΣΑ, γίνεται 
δεκτή η από 14-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΛΕΒΙΤΣΑΣ Όνομα ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Όν. πατρός 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ, γεν. 17-04-1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

I

(4)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την αριθ. Φ. 100361/2017/0011353/28-04-2017 
απόφαση τoυ Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 13-01-2016 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΣΚΑ 
(όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (πατρώνυμο) ΡΑΣΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-05-1995, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 
σύμφωνα με την αριθ. 11800/29/15-10-2015 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την αριθ. Φ.100364/2017/0011294/28-04-2017 
απόφαση τoυ Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 13-01-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΙΧΑΛΗ 
(όνομα) ΑΡΕΤΑ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-11-1987, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2007 
σύμφωνα με την αριθ. 15256/3/05-01-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε ο εξελ-
ληνισμός του ονοματεπωνύμου της από ΑΡΕΤΑ ΜΙΧΑΛΗ 
σε ΑΡΕΤΗ ΜΙΧΑΛΗ.

3. Με την αριθ. Φ.100869/2017/0010901/19-04-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδε-
κτή η από 01-02-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 
21ου έτους της ηλικίας της με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΑ-
ΡΑΧΟΥ (όνομα) ΑΦΡΟΔΙΤΗ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-01-1996, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την 
αριθ. 15731/47 15-01-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την αριθ. Φ. 100647/2017/0011328/27-04-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 25-01-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΑΛΙΠΙ 
(όνομα) ΡΕΤΣΙΝΑ (πατρώνυμο) ΡΕΤΖΕΠ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-03-1991, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009 
σύμφωνα με την αριθ. 15416/65 12-01-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την αριθ. Φ.98159/2017/0011318/27-04-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
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νης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 06-03-2017 δήλω-
ση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώ-
νυμο) ΑΒΖΗ (όνομα) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-05-1993, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής 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. 20770/54 
16-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής.

6. Με την αριθ. Φ.101797/2017/0011338/28-04-2017 
απόφαση τoυ Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 02-03-2016 δήλω-
ση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώ-
νυμο) ΙΓΚΜΠΙΝΟΒΙΑ (όνομα) ΕΛΕΝΗ (πατρώνυμο) ΠΟΛ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-03-1992, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της 
ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με 
την αριθ. 12425/153 13-11-2015 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής. 

 Με Εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ   

I  

 (5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.100963/2017/0011632/02-05-2017 από-
φαση τoυ Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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 03-02-2016 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΛΟΡΙΑΝ (επώ-
νυμο) ΝΤΑΛΤΙ (πατρώνυμο) ΜΠΑΣΚΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-07-2003, 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 11-06-2000 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΛΤΙ (DALTI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΑΣΚΙΜ (BASHKIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΛΤΙ (DALTI) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΝΤΙΑΝΑ (GENTJANA).
2. Με την Φ.99100/2017/0010972/27-04-2017 από-

φαση 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 17-11-2015 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΤΖΟΥΡΤΖΙ (πατρώνυμο) ΛΟΥ-
ΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-04-2007, 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 19-05-2003 και ο 
πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΟΥΡΤΖΙ (XHURXHI) (κύριο όνο-

μα) ΛΟΥΑΝ (LUAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΟΥΡΤΖΙ (XHURXHI) (κύριο όνο-

μα) ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA).

 Με Εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ 

I  

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.98812/2017/0011609/02-05-2017 απόφα-
ση τoυ Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 04-11-2015 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ 
(επώνυμο) ΣΑΟΥΛΙ (πατρώνυμο) ΜΙΧΑΗΛ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-10-2002, 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 της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 19-07-1998 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΟΥΛΙ (SAULI) (κύριο όνομα) 

ΜΙΧΑΗΛ (MIHAL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΓΚΟΛΛΑΡΙ (BEGOLLARI) (κύ-

ριο όνομα) ΜΑΡΙΑ (MARIA).
2. Με την Φ. 100882/2017/0011047/27-04-2017 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 01-02-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ 
(επώνυμο) ΖΥΛΦΟ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-02-2004, 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 της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 09-12-1998 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΥΛΦΟ (ZYLFO) (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΥΛΦΟ (ZYLFO) (κύριο όνομα) 

ΦΛΟΥΤΟΥΡΑ (FLUTURA).
3. Με την Φ.101844/2016/0006697/28-04-2017 από-

φαση τoυ Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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 02-03-2016 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΒΟΝΑ (επώνυ-
μο) ΑΝΤΟΝΟΒΑ (πατρώνυμο) ΡΟΥΜΕΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-01-2005, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 04-03-2003 και η μητέρα της κατέχει ΒΕΒΑΙ-
ΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ANTONOB (ANDONOV) (κύριο 

όνομα) ΡΟΥΜΕΝ (RUMEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΤΟΕΒΑ (STOEVA) (κύριο όνομα) 

ΓΙΑΝΙΣΛΑΒΑ (IANISLAVA).
4. Με την Φ.99958/2017/0010372/27-04-2017 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 23-12-2015 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΡΑΦΑΕΛΑ 
(επώνυμο) ΜΙΧΑΣΙ (πατρώνυμο) ΚΕΝΤΡΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-01-2003, 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 της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 13-06-2000 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΧΑΣΙ (MIHASI) (κύριο όνομα) 

ΚΕΝΤΡΟ (QENDRO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΧΑΣΙ (MIHASI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΑΝΑ (APJANA).

 Με Εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ 

I  

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.100934/2016/0002612/02-05-2017 από-
φαση τoυ Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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 03-02-2016 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΝΑ (επώνυ-
μο) ΜΠΡΕΓΚΟΥ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-11-2005, 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 της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 18-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ

ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΕΓΚΟΥ (BREGU) (κύριο όνο-

μα) ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΕΓΚΟΥ (BREGU) (κύριο όνο-

μα) ΕΝΕΡΙΕΤΑ (ENERJETA).
2. Με την Φ. 100930/2016/0002606/02-05-2017 από-

φαση τoυ Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 03-02-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΑΟΥΡΑ (επώ-
νυμο) ΒΕΛΕΝΤΙ (πατρώνυμο) ΑΡΓΚΕΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-06-2006, 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 της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 29-04-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΛΕΝΤΙ (VELEDI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΓΚΕΝΤ (ARGJEND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΛΕΝΤΙ (VELEDI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA).
3. Με την Φ. 101502/2016/0004898/02-05-2017 από-

φαση τoυ Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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 Κώ-
δικα 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) ΝΓΚΟΥΛΙ (πατρώνυμο) ΦΙΛΙΠ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-07-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 03-11-2002 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΓΚΟΥΛΙ (NGULI) (κύριο όνομα) 

ΦΙΛΙΠ (FILIP).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΓΚΟΥΛΙ (NGULI) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΝΙΚΑ (DONIKA).
4. Με την Φ.100102/2017/0011549/02-05-2017 από-

φαση τoυ Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 04-01-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ 
(επώνυμο) ΜΕΤΑ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-09-2006, 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 της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 24-05-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΑ (ΜΕΤΑ) (κύριο όνομα) ΑΛ-

ΜΠΕΡΤ (ALBERT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΑ (ΜΕΤΑ) (κύριο όνομα) ΣΙΑΖΕ 

(SHAZE).
5. Με την αριθ. Φ.101500/2017/0010808/02-05-2017 

απόφαση τoυ Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 22-02-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας της με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΜΑΡΑ 
(όνομα) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΤΜΑΤΑ (πατρώνυμο) ΑΛΧΑΤΖΙ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-06-1997, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 

ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα 
με την αριθ. 1408/16-02-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

6. Με την Φ. 100935/2016/0002613/02-05-2017 από-
φαση τoυ Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 03-02-2016 δήλωση - αί-
τηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΧΑΦΙΝΤΕ (επώνυμο) ΜΠΟΥΝΤΟ (πατρώνυμο) ΚΡΕΝΑΡ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-10-2007, και κα-
τοικεί 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 
της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 17-07-2003 και ο 
πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΝΤΟ (BUDO) (κύριο όνομα) 

ΚΡΕΝΑΡ (KRENAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΝΤΟ (BUDO) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΜΙΡΑ (VALMIRA).

 Με Εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ 

I  

(8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την αριθ. Φ.212/2017/0000166/08-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ-
θρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδε-
κτή η από 16-11-2015 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΡΑΪ (όνομα) 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-01-1994, και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΗΒΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/7174/ 
04-11-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε-
ρεάς Ελλάδας.
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2. Με την αριθ. Φ.501/2016/0002510/08-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
28-11-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΑΒΝΤΙΑΪ (όνομα) ΑΖΙΖΕ (πατρώνυμο) 
ΦΕΣΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-11-1995, 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ, για την 

απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 09-09-2011 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/8147/6-10-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 

 Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ  
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