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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.202310/2017/0019396/25-07-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 17/09-03-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
19-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΠΛΛΑΝΙ Όνομα ΑΝΤΙ Όν. πατρός ΜΠΙΛΟ, 
γεν. 23-10-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.204908/2017/0013113/25-07-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 34/18-05-2016 πρα-

κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
27-03-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΚΘΙ Όνομα ΓΚΕΡΤΙΑΝ Όν. πατρός ΛΕΥΤΕΡ, 
γεν. 20-01-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.53778/2017/0019349/25-07-2017 απόφα-
ση 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. 4/03-02-2016 πρακτι-
κό της Α΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης γίνεται 
δεκτή η από 27-03-2009 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΡΣΟΥΝΟΒΑ Όνομα ΟΛΓΑ Όν. πατρός ΕΥ-
ΓΚΕΝΙ, γεν. 05-11-1970 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.122377/2017/0019385/25-07-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 
Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις δια-
τάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 22 παρ. 
1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθ. 22/07-05-2015
πρακτικό της Γ' Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης γί-
νεται δεκτή η από 22-12-2009 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΕΡΠΑΧΙΒΣΚΑ Όνομα ΑΛΛΑ Όν. πατρός 
ΟΛΕΞΑΝΤΡ, γεν. 17-04-1978 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.134725/2017/0019326/25-07-2017 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 και μετά το υπ’ αριθ. 4/
03-02-2016 πρακτικό της Α΄ Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
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γκρότησης γίνεται δεκτή η από 13-06-2008 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΝΛΑ Όνομα ΑΝΤΝΑΝ Όν. πατρός 
ΑΜΠΝΤΟΥΛ ΧΑΝΤΙ, γεν. 19-04-1968 στην ΣΥΡΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.136018/2017/0019427/25-07-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 
Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις δια-
τάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 22 παρ. 
1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθ. 9/10-03-2016
   πρακτικό της Γ' Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης γί-
νεται δεκτή η από 10-04-2009 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΝΝΑ Όνομα ΑΣΡΑΦ Όν. πατρός ΦΟΥΑΝΤ, 
γεν. 08-09-1964 στην ΑΙΓΥΠΤΟΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(2)
      Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.15631/2017/0006737/27-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
28-07-2009 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΣΕΚΚΑ (SHEKA) ΑΝΝΑ (ΑΝΑ) ον. πατρός 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (PANAJOT), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α417696, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-01-1960 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.

2. Με την Φ.32062/2017/0003068/27-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
05-01-2014 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΒΑΣΙΛΗ (VASILI) IPENA (IRENA) ον. πατρός 
ΘΑΝΑΣΗΣ (THANAS), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α372788, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-05-1985 και κατοικεί 
στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ.

3. Με την Φ.40584/2017/0012507/27-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
21-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΜΠΕΚΙΡΙ (BEQIRI) ΑΝΝΑ (ΑΝΑ) ον. πατρός ΣΩ-
ΤΗΡ (SOTIR), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α362985, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-10-1983 και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ.

4. Με την Φ.41346/2017/0012931/27-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
15-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΝΑΣΑΪ (NASAJ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ALEKSANDRA) ον. 
πατρός ΠΑΣΚΑΛ (PASKAL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α499776, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-02-1978 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ.

5. Με την Φ.40187/2017/0015719/27-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
22-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΜΗΛΟ (MILO) ΦΛΟΡΙΚΑ (FLORIKA) ον. πατρός 
ΓΙΩΡΓΟ (JORGO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότη-
τας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A362709, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-12-1991 και κατοικεί στο 
Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

(3)
      Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.2704/2017/0015458/27-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
09-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΤΖΙΜΟΣ (XHIMO) ΝΙΚΟΛΑΣ (NIKOLLAQ) 
ον. πατρός ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ (DHIMITRAQ), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό A386755, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
17-02-1986 και κατοικεί στο Δήμο ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ.

2. Με την Φ.8581/2017/0010949/27-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
01-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΖΓΚΟΥΡΗΣ (ZGURI) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (APOSTOL) ον. 
πατρός ΑΛΦΡΕΝΤ (ALFRED), κατόχου του Ειδικού Δελτί-
ου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A484810, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-08-1993 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
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(4)
      Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.37489/2017/0012643/27-06-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
21-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΜΠΙΖΓΚΑ (BIZHGA) ΦΑΤΙΟΝ (FATJON) ον. 
πατρός ΘΑΝΑΣ (THANAS), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α414530, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-12-1979 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ.

2. Με την Φ.37490/2017/0006291/27-06-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
21-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΜΠΙΖΓΚΑ (BIZHGA) ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ (AMARILDO) 
ον. πατρός ΘΑΝΑΣ (THANAS), κατόχου του Ειδικού Δελτί-
ου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α414933, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-03-1983 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

(5)
      Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.36322/2017/0006166/13-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
19-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΣΑΒΕΤΑ (SAVETA) TEONTOP (TEODOR) ον. 
πατρός ΛΑΜΠΗ (LLAMBI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α368422, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-02-1991 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ.

2. Με την Φ.36446/2017/0006161/13-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
26-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΛΕΚΚΑΣ (LEKA) ΚΩΣΤΑΣ (KOSTA) ον. πατρός 
ΡΟΜΠΕΡΤ (ROBERT), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α421443, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-08-1989 και κατοικεί 
στο Δήμο ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ.

3. Με την Φ.37186/2016/0025779/13-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
03-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΚΙΟΣΕ (QOSE) ΡΑΠΗ (RAPI) ον. πατρός ΓΙΩΡ-
ΓΗ (GORGJI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α500449, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-06-1955 και κατοικεί στο Δήμο 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

4. Με την Φ.38226/2017/0005982/13-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
27-04-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΠΕΤΡΟ (PETRO) ΒΑΓΓΕΛ (VANGJEL) ον. πατρός 
ΛΑΜΠΗ (LLAMBI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α362934, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-02-1992 και κατοικεί 
στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ.

5. Με την Φ.37331/2016/0025360/13-07-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 11-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΤΑΚΟΣ (DAKO) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ (KOSTANDINOS) ον. πατρός ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (VASILLAQ), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A499700, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 11-04-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛ-
ΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

(6)
        Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.33890/2016/0024858/13-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
16-07-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΟΥΚΑ (UKA) ΑΪΝΤΑ (AIDA) ον. πατρός ΓΙΑΝΝΗ 
(JANI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α384978, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-07-1981 και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.

2. Με την Φ.35000/2017/0000757/13-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
27-10-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
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στοιχεία: ΜΑΝΣΙ (MANSI) ΛΙΝΤΑ (LIDA) ον. πατρός ΠΑΝΟ 
(ΡΑΝΟ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας ομογε-
νούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α494661, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-06-1969 και κατοικεί στο Δήμο ΙΛΙΟΥ 
(ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ).

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

(7)
        Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.38954/2017/0008813/21-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
17-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΡΑΠΙ (RRAPI) ΑΣΙΝΤΑ (ASIDA) ον. πατρός ΝΤΟΥ-
ΡΙΜ (DURIM), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α374038, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-11-1989 και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΥΡΩΝΟΣ.

2. Με την Φ.39134/2017/0009716/21-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
28-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΧΑΤΖΗ (ΗΑΧΗΙ) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (EVANGJELIA) ον. 
πατρός ΒΛΑΣΗ (VLASI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α497339, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-03-1961 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

3. Με την Φ.39505/2017/0006740/21-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
19-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΚΟΛΕΖΗ (KOLEZI) ΡΕΝΤΙΝΕΛΑ (REDINELA) ον. 
πατρός ΔΗΜΗΤΡΑΚ (DHIMITRAQ), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α443816, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-04-1989 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ.

4. Με την Φ.39575/2017/0006738/21-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
21-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΓΚΡΕΚΟΥ (GREKU) ΔΑΝΑΗ (DHANAI) ον. πατρός 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ (STEFAN), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α413005, που 
ννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-07-1997 και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ.

5. Με την Φ.39626/2017/0007472/21-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
26-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΝΑΤΣΗ (NACI) ΣΟΦΙΑ (SOFIA) ον. πατρός ΣΤΑΥ-
ΡΟΣ (STAVRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A489023, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-01-1959 και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.

6. Με την Φ.39520/2017/0013915/21-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
19-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΝΤΕΡΒΙΣΑΙ (DERVISHAJ) ΕΝΤΛΙΡΑ (EDLIRA) ον. 
πατρός ΕΛΜΑΣ (ELMAS), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A444462, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-08-1977 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

7. Με την Φ.40870/2017/0009697/21-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
09-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΧΟΤΖΑΪ (HOXHAJ) ΛΙΕΝΤΑ (LIEDA) ον. πατρός 
ΤΖΕΜΙΛ (XHEMIL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A372985, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-10-1993 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ.

8. Με την Φ.39624/2017/0007458/25-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
26-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΜΕΧΙΛΛΗ (MEXILLI) ΔΙΟΛΕΤΑ (DHIOLETA) ον. 
πατρός ΚΟΛΕ (KOLE), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A375497, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-02-1948 και κατοικεί 
στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

(8)
        Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.33133/2017/0014881/21-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
16-04-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
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της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΝΤΙΝΑΚΟΥ (DINAKU) POYNTI (RUDI) ον. πατρός 
ΣΠΥΡΟ (SPIRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α489090, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-05-1981 και κατοικεί στο Δήμο 
ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ).

2. Με την Φ.33823/2017/0014383/21-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
07-07-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΠΟΥΛΑΣ (PULLA) ΣΠΥΡΟΣ (SPIRO) ον. πατρός 
ΜΑΝΘΟΣ (ΜΑΝΤΗΟ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α320735, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-05-1980 και κατοικεί 
στο Δήμο ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ.

3. Με την Φ.36206/2017/0014149/21-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
12-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΓΙΩΡΓΗ (JORGJI) ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ (DHIMITRAQ) ον. 
πατρός ΑΛΕΞ (ALEKS), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α375113, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-01-1954 και κατοικεί 
στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ.

4. Με την Φ.37694/2017/0014952/21-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
31-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΠΛΕΚΗ (PLEQI) ΑΛΕΞΑΝΤΡΗ (ALEKSANDRI) ον. 
πατρός ΠΑΝΤΕΛΗ (PANDELI), κατόχου του Ειδικού Δελτί-
ου Ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α488817, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-01-1980 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ).

5. Με την Φ.37164/2017/0014948/21-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
02-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΓΚΙΝΗ (GJINI) ΟΛΣΙ (OLSI) ον. πατρός ΛΟΥΚΑ 
(LLUKA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A474964, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-08-1981 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΙΓΑΛΕΩ.

6. Με την Φ.39199/2017/0009713/21-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
29-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΚΟΛΑ (KOLA) ΓΙΑΝΝΗ (JANI) ον. πατρός 
ΓΙΑΚΟ (JAKO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A494442, που γεννήθηκε 

στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-03-1994 και κατοικεί στο Δήμο 
ΜΕΓΑΡΕΩΝ.

7. Με την Φ.40024/2017/0010425/21-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
12-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΜΙΧΟ (MIHO) ΣΤΑΥΡΟ (STAVRO) ον. πα-
τρός ΓΙΩΡΓΟ (JORGO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A375289, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-08-1971 και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.

8. Με την Φ.40180/2017/0010731/21-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
22-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΚΕΡΙ (KERI) ΑΡΜΑΝΤ (ARMAND) ον. πατρός ΣΤΕ-
ΦΑΝ (STEFAN), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A444358, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-01-1980 και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.

9. Με την Φ.40474/2017/0012349/21-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
12-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΒΕΣΟ (VESHO) ΓΚΕΝΤΣΙ (GENCI) ον. πατρός 
ΝΙΚΟ (NIKO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A417980, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-02-1973 και κατοικεί στο Δήμο 
ΦΥΛΗΣ.

10. Με την Φ.40509/2017/0014936/21-07-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
14-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΜΕΤΣΑΣ (MECA) ΗΛΙΑΣ (ILIA) ον. πατρός ΠΕΡ-
ΛΑΤ (PERLAT), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A484992, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-05-1991 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

(9)
        Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.34397/2017/0013737/14-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
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του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
16-09-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΚΩΤΣΟΣ (KOCO) ΙΛΙΡ (ILIR) ον. πατρός ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤ (PANAJOT), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α373416, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-09-1982 και κατοικεί 
στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ.

2. Με την Φ.38800/2017/0009691/14-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
08-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΜΠΑΜΠΗΣ (ΒΑΒΙ) ΣΠΥΡΟΣ (SPIRO) ον. πατρός 
ΗΛΙΑΣ (ILIA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α368809, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-05-1970 και κατοικεί στο Δήμο 
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.

3. Με την Φ.39572/2017/0006925/14-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
21-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΖΙΣΗΣ (ZISI) PENTI (REDI) ον. πατρός ΓΙΟ-
ΒΑΝ (JOVAN), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α494771, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-10-1975 και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.

4. Με την Φ.38951/2017/0009686/14-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
16-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΤΣΕΛΑ (CELA) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR) ον. 
πατρός ΒΑΣΙΛ (VASIL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α229636, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-08-1957 και κατοικεί 
στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ.

5. Με την Φ.39525/2017/0006919/07-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
19-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΜΠΟΥΣΗ (BUSHI) ΧΡΗΣΤΟ (KRISTO) ον. πατρός 
ΘΑΝΑΣ (THANAS), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A364740, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-01-1968 και κατοικεί 
στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

(10)
      Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

    1. Με την Φ.33808/2016/0007838/07-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
03-07-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΖΟΥΠΑ (ZHUPA) ΛΟΥΚΙΑ (LUKIE) ον. πατρός 
ΚΙΤΣΟ (KICO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α268304, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-05-1983 και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΥΡΩΝΟΣ.

2. Με την Φ. 19023/2017/0007838/07-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
14-07-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της Ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΒΛΑΧΟΥΛΗ (VLLAHULI) ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 
(MAGDHALINI) ον. πατρός ΠΡΟΚΟ (PROKO), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α498555, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
20-01-1939 και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ.

3. Με την Φ.38959/2017/0006749/07-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 21-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλο-
δαπής υπό στοιχεία: ΦΡΑΓΚΟΥ (FRANGO) ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 
(SPIRIDHULLA) ον. πατρός ΘΩΜΑΣ (ΤΗΟΜΑ), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α373102, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
12-12-1993 και κατοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ.

4. Με την Φ.39625/2017/0007448/14-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
26-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΦΡΑΓΚΟΥ (FRANGO) ΙΩΑΝΝΑ (JOANA) ον. πα-
τρός ΚΩΣΤΑΚΗΣ (KOSTAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α453169, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-05-1994 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

(11)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.6259/2017/0003189/27-07-2017 απόφαση 
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
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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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 09-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΧΑΡΙΛΑΟΣ (επώνυμο) ΠΛΑΚΟΥ 
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΑΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 11-04-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΒΙΑΝΝΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο 
πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 23-04-1999 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΛΑΚΟΥ (PLAKU) (κύριο όνομα) 

ΝΙΚΟΛΛΑΣ (NIKOLLAS)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΛΑΚΟΥ (PLAKU) (κύριο όνομα) 

ΕΛΜΙΡΑ (ELMIRA)
2. Με την Φ.6887/2017/0003276/27-07-2017 απόφαση 

της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
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 αποδε-
κτή η από 27-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΠΑ (επώνυμο) ΝΤΟΤΣΙ 
(πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
27-04-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 01-07-2003 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΤΣΙ (NDOCI) (κύριο όνομα) 

ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΤΣΙ (NDOCI) (κύριο όνομα) 

ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA)
3. Με την Φ.7050/2017/0001548/27-07-2017 απόφαση 

της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 17-03-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛ (επώνυμο) ΠΕΤΟΚΟΥ 
(πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 11-02-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΧΑΝΩΝ -ΑΣ-
ΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, 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 20-02-2004 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ 
ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΤΟΚΟΥ (PETOKU) (κύριο όνο-

μα) ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΤΟΚΟΥ (PETOKU) (κύριο όνο-

μα) ΒΕΡΑ (VERA).

4. Με την Φ.7055/2017/0001576/28-07-2017 απόφαση 
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
21-03-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΑΝΤΟ (επώνυμο) ΚΟΡΑΝΤΣΕ 
(πατρώνυμο) ΣΠΑΡΤΑΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 15-02-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 
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 
11-09-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΡΑΝΤΣΕ (KORANCE) (κύριο 

όνομα) ΣΠΑΡΤΑΚ (SPARTAK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΡΑΝΤΣΕ (KORANCE) (κύριο 

όνομα) ΦΕΛΛΕΝΖΑ (FELLENZA).
5. Με την Φ.7054/2017/0001575/28-07-2017 απόφαση 

της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 21-03-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΣΑ (επώνυμο) ΚΟΡΑΝΤΣΕ 
(πατρώνυμο) ΣΠΑΡΤΑΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 18-08-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
11-09-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΡΑΝΤΣΕ (KORANCE) (κύριο 

όνομα) ΣΠΑΡΤΑΚ (SPARTAK)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΡΑΝΤΣΕ (KORANCE) (κύριο 

όνομα) ΦΕΛΛΕΝΖΑ (FELLENZA).

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(12)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.2972/2017/0003572/26-07-2017 από-
φαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
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11-01-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΣΤΙΝΟ (επώνυμο) ΤΖΟΥΛΙ (πα-
τρώνυμο) ΣΑΖΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
04-02-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/9625 / 21-12-2015 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

2. Με την Φ.7048/2017/0001525/27-07-2017 από-
φαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 -ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
16-03-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΑΝΝΑ (επώνυμο) ΖΓΓΟΥΡΙ (πατρώνυμο) 
ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-01-2001, και 
κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.20.4/690 / 30-01-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης.

3. Με την Φ.7065/2017/0001719/27-07-2017 από-
φαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από

23-03-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΣΤΕΛΑ (επώνυμο) ΤΑΡΙΑ (πατρώνυμο) 
ΝΑΪΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-11-2001, και 
κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.20.4/2590/16-03-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης.

4. Με την Φ.7064/2017/0001718/27-07-2017 από-
φαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 -ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
23-03-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΦΙΟΡΕΛΑ (επώνυμο) ΤΑΡΙΑ (πατρώνυ-
μο) ΝΑΪΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-08-1999, 
και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.20.4/2591 / 16-03-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02027050108170008*


		2017-08-01T21:18:35+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




