
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

2 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

3 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

4 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.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.200939/2017/0009750/03-07-2017 από-
φαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 
Α'), όπως ισχύουν και μετά το 59/09-10-2015 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανα-
τολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
30-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΛΙΚΗ Όνομα ΦΡΟΣΥΝΑ Όν. πατρός ΣΠΥ-
ΡΟ, γεν. 02-03-1956 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.205826/2017/0018719/03-07-2017 από-
φαση 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 32/08-09-2016 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και 
Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
09-04-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΕΦΕΡΑΪ Όνομα ΓΚΕΝΤΙΑΝ Όν. πατρός ΕΣΑΤ, 
γεν. 07-05-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.206316/2017/0019928/03-07-2017 από-
φαση 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 3/17-01-2017 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α της Α.Δ. Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 06-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΓΚΟΛΛΑΡΗ Όνομα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Όν. πα-
τρός ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ, γεν. 14-06-1996 στην ΕΛΛΑΔΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.206671/2017/0009700/03-07-2017 από-
φαση 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 4/19-01-2017 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της Α.Δ. Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 21-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΙΛΟ Όνομα ΜΙΜΟΖΑ Όν. πατρός ΘΩΜΑ, 
γεν. 31-10-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.204909/2017/0016417/03-07-2017 από-
φαση 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 34/18-05-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανα-
τολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
19-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΟΥΡΗ Όνομα ΑΛΜΑ Όν. πατρός ΚΕΖΑΡ, 
γεν. 23-09-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.205761/2017/0013980/03-07-2017 από-
φαση 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 29/22-04-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανα-
τολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
12-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΖΥΜΠΕΡΙ Όνομα ΓΚΥΛΙΑΝΑ Όν. πατρός ΜΕ-
ΝΤΟΡ, γεν. 14-12-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.135765/2017/0019579/03-07-2017 από-
φαση 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 τροποποίηση τους με τις διατάξεις 
του ν. 3838/2010 (49 Α') και του άρθρου 22 παρ. 1 του
ν. 3838/2010 και μετά το υπ' αριθ. 1/25-04-2017 πρακτι-
κό της Α΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 13-09-2005 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΟΛΑΜ Όνομα ΧΙΚΜΕΤ Όν. πατρός 
ΑΜΠΝΤΟΥΛΜΕΖΙΤ, γεν. 04-05-1961 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(2)
      Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.201014/2017/0018154/07-07-2017 από-
φαση 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 13/24-11-2015 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλά-
δας γίνεται δεκτή η από 01-09-2014 αίτηση πολιτογρά-
φησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΑΦΙΛ Όνομα ΤΖΕΟΡΤΖΕ-ΑΛΜΠΕΡΤΌ Όν. 
πατρός ΑΛΜΠΕΡΤΟ, γεν. 25-03-1995 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.206793/2017/0018145/10-07-2017 από-
φαση 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 54/01-12-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής 
Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 17-10-2013
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΣΧΟΥ Όνομα ΙΟΥΛΙΑΝΑ Όν. πατρός 
ΗΛΙΑΣ, γεν. 29-11-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.205807/2017/0016748/10-07-2017 από-
φαση 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 40/06-10-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής 
Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 15-10-2013
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΕΞΑΡΚΟ Όνομα ΕΛΕΝΑ Όν. πατρός ΚΥΡΙΑΚΟ, 
γεν. 09-06-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.201018/2017/0013766/07-07-2017 από-
φαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 
Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 35/17-12-2015 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της Α.Δ. 
Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 12-03-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΑΤΑ Όνομα ΕΛΕΝΑ Όν. πατρός ΛΑΖΙ, γεν. 
07-06-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.200728/2017/0013778/07-07-2017 από-
φαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 
Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 33/03-12-2015 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της Α.Δ. 
Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 21-02-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΥΡΑΪ Όνομα ΜΑΪΛΙΝΤΑ Όν. πατρός ΣΑ-
ΦΕΤ, γεν. 28-04-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.201809/2017/0016937/07-07-2017 από-
φαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 
Α'), όπως ισχύουν και μετά το 08/05-02-2016 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανα-
τολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
11-06-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΕΓΟΥ Όνομα ΒΕΡΟΝΙΚΑ Όν. πατρός ΑΝΑΣ-
ΤΑΣΙΟΣ, γεν. 16-01-1993 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.204201/2017/0018167/10-07-2017 από-
φαση 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 27/13-07-2016 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και 
Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
18-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΝΚΟΛΙ Όνομα ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ Όν. πατρός 
ΒΑΣΙΛ, γεν. 06-01-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την Φ.206184/2017/0014779/10-07-2017 από-
φαση 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 47/12-10-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 11-07-2013 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΣΤΕΤΣΕΝΚΟ Όνομα ΝΑΤΑΛΙΑ Όν. πατρός ΠΕ-
ΤΡΟ, γεν. 04-11-1974 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.
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9. Με την Φ.206665/2017/0009178/10-07-2017 από-
φαση 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 10/10-10-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου -Δυτ. Μακεδονίας 
γίνεται δεκτή η από 15-05-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΡΩΤΣΗ Όνομα ΓΚΕΡΓΚΙ Όν. πατρός ΣΠΕ-
ΤΙΜ, γεν. 13-09-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την Φ.202490/2017/0013781/10-07-2017 από-
φαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 
Α'), όπως ισχύουν και μετά το 12/24-03-2016 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της Α.Δ. 
Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 22-10-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΥΦΤΑΡΑΪ Όνομα ΧΑΛΙΜ Όν. πατρός ΜΠΑΪ-
ΡΑΜ, γεν. 18-03-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

11. Με την Φ.206614/2017/0018161/10-07-2017 από-
φαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 
Α'), όπως ισχύουν και μετά το 51/23-11-2016 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και 
Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
05-09-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΤΣΟΛΛΑΡΗ Όνομα ΕΡΒΙΝ Όν. πατρός ΒΑ-
ΣΙΛ, γεν. 04-04-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

12. Με την Φ.207382/2017/0019523/13-07-2017 από-
φαση 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 53/07-09-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανα-
τολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
25-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΑΣΙΟΥ Όνομα ΑΝΤΙ Όν. πατρός ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, 
γεν. 26-09-1987 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

13. Με την Φ.201379/2017/0013777/07-07-2017 από-
φαση 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 Νοτίου Αιγαίου της Α.Δ. 
Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 11-06-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΛΛΑΜΟ Όνομα ΝΕΣΤΙ Όν. πατρός ΛΙΛΙ, 
γεν. 28-10-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

14. Με την Φ.205049/2017/0019083/07-07-2017 από-
φαση 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 6/16-05-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλά-
δας γίνεται δεκτή η από 14-11-2013 αίτηση πολιτογρά-
φησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΛΣΙ Όνομα ΕΤΜΟΝΤ Όν. πατρός ΑΓΚΙΜ, 
γεν. 09-08-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(3)
        Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.206322/2017/0020272/07-07-2017 από-
φαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 
Α'), όπως ισχύουν και μετά το 53/07-09-2016 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανα-
τολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
01-10-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΟΥΡΙ Όνομα ΛΙΑΛ Όν. πατρός ΚΑΜΙΛ, γεν. 
09-07-1982 στο ΙΣΡΑΗΛ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

2. Με την Φ.204973/2017/0020218/07-07-2017 από-
φαση 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 16/04-03-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανα-
τολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
05-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΡΜΠΟΥΓΙΑ Όνομα ΟΛΥΜΠΙ Όν. πατρός 
ΡΕΤΖΕΠ, γεν. 02-03-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.205992/2017/0019310/07-07-2017 από-
φαση 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 41/19-10-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής 
Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 30-07-2013
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΤΣΕΝΕ Όνομα ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΟΥΑΝΤΖΙΡΟΥ 
Όν. πατρός ΙΩΣΗΦ ΜΟΥΤΣΕΝΕ, γεν. 10-10-1964 στην 
ΚΕΝΥΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.206396/2017/0020292/07-07-2017 από-
φαση 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 16/25-10-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλά-
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δας γίνεται δεκτή η από 12-06-2014 αίτηση πολιτογρά-
φησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΚΟ Όνομα ΕΡΑΛΝΤ Όν. πατρός ΛΑΒΝΤΙ, 
γεν. 26-05-1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.206057/2017/0019300/07-07-2017 από-
φαση 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 45/30-09-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 27-06-2013 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΓΚΑΪ Όνομα ΛΑΒΕΡ Όν. πατρός ΜΙΦΤΑΡ, 
γεν. 27-07-1960 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.72027/2017/0020302/07-07-2017 απόφα-
ση 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 
17-06-1999 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΒΕΡΑΣ ΡΟΥΙΖ Όνομα ΓΚΛΕΝΥΣ Όν. πατρός 
ANTONIO, γεν. 20-12-1969 στην ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟ-
ΚΡΑΤΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(4)
        Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.199660/2017/0013774/12-07-2017 από-
φαση 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 15/25-06-2015 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αν. Μακεδονίας - Θράκης 
γίνεται δεκτή η από 22-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΡΑΒΕΛΗ Όνομα ΜΠΕΣΝΙΚ Όν. πατρός ΣΑ-
ΜΠΑΝ, γεν. 29-03-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.200388/2017/0013756/12-07-2017 από-
φαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν και μετά το 8/29-06-2015 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Αιγαίου της Α.Δ.Αι-
γαίου γίνεται δεκτή η από 10-09-2014 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΕΤΡΙΒ Όνομα ΟΛΓΑ Όν. πατρός ΒΟΛΟΝΤΙ-
ΜΙΡ, γεν. 30-01-1973 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.206832/2017/0020236/12-07-2017 από-
φαση 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 6/26-01-2017 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α της Α.Δ. Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 10-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΟΥΛΤΣΕ Όνομα ΓΚΕΝΤΙΑΝ Όν. πατρός 
ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, γεν. 15-06-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.201541/2017/0018150/12-07-2017 από-
φαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 
Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 02/15-01-2016 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
14-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΡΖΑΝΤΖΙ Όνομα ΑΜΠΝΤΟΥΛΑΧ Όν. 
πατρός ΜΟΧΑΜΕΝΤ, γεν. 28-11-1976 στο ΙΡΑΚ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.200826/2017/0019994/12-07-2017 από-
φαση 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 89/01-12-2015 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α' της Α.Δ. Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 29-11-2011 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΟΥΕ/ΑΡΕΓΚΑΥ Όνομα ΜΟΥΛΟΥΜΠΕΡΧΑΝ 
Όν. πατρός ΚΕΜΠΕΝΤΕ, γεν. 20-10-1963 στην ΑΙΘΙΟΠΙΑ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.206858/2017/0019989/12-07-2017 από-
φαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το 8/02-02-2017 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της Α.Δ. Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 19-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΡΑΠΙ Όνομα ΧΑΣΑΝ Όν. πατρός ΓΙΑΤΣΕ, 
γεν. 04-04-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.204790/2017/0020237/12-07-2017 από-
φαση 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 24/28-09-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται δεκτή η από 
03-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΑΣΙΛΗ Όνομα ΚΑΤΕΡΙΝΑ Όν. πατρός ΒΑΓ-
ΓΕΛ, γεν. 19-01-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
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(5)
        Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1. Με την Φ.916/2016/0000909/07-07-2017 απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας - 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) ΠΟΥΝΙΤ (επώ-
νυμο) ΚΑΟΥΡ (πατρώνυμο) ΣΟΥΚΧΝΤΕΒ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-06-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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 30-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) (κύριο όνομα) 

ΣΟΥΚΧΝΤΕΒ (SUKHDEV).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα) 

ΓΚΟΥΡΜΠΑΞ (GURBAX).
2. Με την Φ.915/2016/0000910/07-07-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 11-02-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΠΑΛΤΖΟΤ 
(επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (πατρώνυμο) ΣΟΥΚΧΝΤΕΒ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-12-2003, και κατοικεί στο 
Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 30-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) (κύριο όνομα) 

ΣΟΥΚΧΝΤΕΒ (SUKHDEV).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα) 

ΓΚΟΥΡΜΠΑΞ (GURBAX).
3. Με την Φ.899/2016/0000913/07-07-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 03-02-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
(επώνυμο) ΝΤΟΥΚΑ (πατρώνυμο) ΑΡΚΙΛΕ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-02-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΗΒΑΙΩΝ, 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 30-03-1998 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΚΑ (DUKA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΚΙΛΕ (ARQILE).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΚΑ (DUKA) (κύριο όνομα) 

ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA).
4. Με την Φ.946/2016/0000963/07-07-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -  
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 25-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΑ (επώνυμο) 
ΓΚΙΝΗ (πατρώνυμο) ΤΟΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 27-11-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από
01-05-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΝΗ (GJINI) (κύριο όνομα) ΤΟΜ 

(TOM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΝΤΑ (DEDA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΝΕΛΑ (MARINELA).
5. Με την Φ.827/2016/0000925/07-07-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - 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 04-12-2015 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΙΩΑΝΝΗΣ (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΙ (πατρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡΤ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-08-2002, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 13-02-2001 και ο πατέρας του 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΙ (SINANI) (κύριο όνομα) 

ΡΟΜΠΕΡΤ (ROBERT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΙ (SINANI) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).
6. Με την Φ.898/2016/0000917/07-07-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 03-02-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΑ 
(επώνυμο) ΝΤΟΥΚΑ (πατρώνυμο) ΑΡΚΙΛΕ, που γεννήθη-
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κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-08-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΗΒΑΙΩΝ, 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 17-02-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΚΑ (DUKA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΚΙΛΕ (ARQILE).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΚΑ (DUKA) (κύριο όνομα) 

ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA).
7. Με την Φ.980/2016/0000938/07-07-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις 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 16-03-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΝΣΙΛΑ 
(επώνυμο) ΤΣΕΛΑΝΓΙ (πατρώνυμο) ΓΙΕΤΝΟΡ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-10-2003, και κατοικεί στο 
Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 26-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑΝΓΙ (CELANJI) (κύριο όνο-

μα) ΓΙΕΤΝΟΡ (JETNOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑΝΓΙ (CELANJI) (κύριο όνο-

μα) ΝΤΑΣΟΥΡΙ (DASHYRI).
8. Με την Φ.867/2016/0000927/07-07-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις 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 19-01-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΝΟΥΕΛ 
(επώνυμο) ΤΖΑΦΑ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-02-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΕΒΑΔΕΩΝ, 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 25-06-1999 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΑΦΑ (XHAFA) (κύριο όνομα) 

ΚΡΙΣΤΟ (KRISTO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΑΦΑ (XHAFA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΕ (MARIE).
9. Με την Φ.936/2016/0000975/07-07-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδι-

κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 22-02-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΧΑΡΝΤΙΛ 
(επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (πατρώνυμο) ΤΖΑΓΚΤΑΡ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-05-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΕΒΑΔΕΩΝ, 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 04-05-1999 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) (κύριο όνομα) 

ΤΖΑΓΚΤΑΡ (JAGTAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα) 

ΜΑΝΤΙΠ (MANDIP).
10. Με την Φ.947/2016/0000968/07-07-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 25-02-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΣΑ-
ΡΑ (επώνυμο) ΓΚΙΝΗ (πατρώνυμο) ΤΟΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-05-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΕΒΑΔΕΩΝ, 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 01-05-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΝΗ (GJINI) (κύριο όνομα) ΤΟΜ 

(TOM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΝΤΑ (DEDA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΝΕΛΑ (MARINELA).

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

(6)
        Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

 1. Με την Φ.2874/2017/0001549/22-06-2017 απόφα-
ση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης, 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 Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 18-01-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΟΥΡΕΛ 
(επώνυμο) ΚΙΟΣΙΑ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-10-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΕΔΕΣΣΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
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ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 02-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΟΣΙΑ (QOSJA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΟΣΙΑ (QOSJA) (κύριο όνομα) 

ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA).
2. Με την Φ.2875/2017/0001550/22-06-2017 απόφα-

ση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης, 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 Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 20-01-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΠΕΡ 
(επώνυμο) ΖΥΚΑ (πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΟΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-08-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΛΛΑΣ, 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 12-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΥΚΑ (ZYKA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΑΖΜΟΡ (GAZMOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΥΚΑ (ZYKA) (κύριο όνομα) ΜΑΡ-

ΚΕΛΙΑΝΑ (MARKELIANA).
3. Με την Φ.2885/2017/0001547/22-06-2017 απόφαση 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης, 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 24-01-2017 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΕΡΤΖΙ (επώνυμο) 
ΤΑΦΑΝΙ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 19-08-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΣΚΥΔΡΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
04-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΦΑΝΙ (TAFANI) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΦΑΝΙ (TAFANI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΝΟΥΣΑΚΕ (MANUSHAQE).
4. Με την Φ.2887/2017/0001548/22-06-2017 απόφαση 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 27-01-2017 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΕΣΙΑΝΑ (επώνυμο) 
ΚΛΛΟΓΚΙΡΙ (πατρώνυμο) ΕΝΓΚΙΕΛ, που γεννήθηκε στην 

ΕΛΛΑΔΑ την 19-04-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΛΛΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
01-12-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΛΛΟΓΚΙΡΙ (KLLOGJRI) (κύριο 

όνομα) ΕΝΓΚΙΕΛ (ENGJELL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΛΛΟΓΚΙΡΙ (KLLOGJRI) (κύριο όνο-

μα) ΝΤΑΦΙΝΑ (DAFINA).
5. Με την Φ.2888/2017/0001551/22-06-2017 απόφαση 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης, 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 02-02-2017 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (επώ-
νυμο) ΣΚΟΠΕΤΣΙ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-12-2002, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΛΛΑΣ, 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 07-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΚΟΠΕΤΣΙ (SKOPECI) (κύριο όνο-

μα) ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΚΟΠΕΤΣΙ (SKOPECI) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΚΕΤΑ (ALKETA).
6. Με την Φ.2889/2017/0001552/22-06-2017 απόφαση 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης, 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 02-02-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (επώ-
νυμο) ΣΚΟΠΕΤΣΙ (πατρώνυμο) ΣΕΦΚΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-04-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΚΥΔΡΑΣ, 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 16-12-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΚΟΠΕΤΣΙ (SKOPECI) (κύριο όνο-

μα) ΣΕΦΚΙ (SHEFKI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΚΟΠΕΤΣΙ (SKOPECI) (κύριο όνο-

μα) ΖΑΜΙΡΑ (ZAMIRA).
7. Με την Φ.2886/2017/0001553/22-06-2017 απόφαση 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης, 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 
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Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 24-01-2017 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗΣ (επώνυ-
μο) ΣΕΦΕΡΙ (πατρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-04-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΛΜΩΠΙΑΣ, 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 19-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΦΕΡΙ (SEFERI) (κύριο όνομα) 

ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ (FERDINAND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΦΕΡΙ (SEFERI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΛΝΤΑ (MARILDA).

Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ 

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02025802507170008*
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