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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.

1.- Με την Φ.206851/2017/0010978/31-07-2017 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 14/24-02-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 23-01-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΑΦΕΡΗ Όνομα ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ Όν. πατρός 
ΛΕΒΕΝΤ, γεν. 17-01-1982 στην Αλβανία, για την απόκτη-
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.207135/2017/0012471/21-07-2017 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 38/01-06-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή 
η από 29-04-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΡΑΪ Όνομα ΝΤΟΡΙΝΑ Όν. πατρός ΧΥΣΕΝ, 
γεν. 02-09-1970 στην Αλβανία, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.207147/2017/0012679/21-07-2017 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 36/25-05-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
10-04-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΛΙΤΣΑΟΥΣΑΪ Όνομα ΕΝΓΚΕΛ Όν. πατρός 
ΧΑΣΑΝ, γεν. 28-10-1965 στην Αλβανία, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.207213/2017/0015852/21-07-2017 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 γίνεται δεκτή η από 21-07-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΕΦΑΛΙ Όνομα ΑΛΒΙΟ Όν. πατρός ΚΩΣΤΑ, 
γεν. 02-10-1995 στην Αλβανία, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.207258/2017/0014092/21-07-2017 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 38/01-06-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή 
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η από 29-04-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΠΙ Όνομα ΒΑΛΜΠΟΝΑ Όν. πατρός ΣΑΧΙΤ, 
γεν. 01-08-1977 στην Αλβανία, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

I

(2)
Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.

1.- Με την Φ.207932/2017/0021121/26-07-2017 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 58/23-09-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή 
η από 09-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΟΤΖΑ Όνομα ΕΛΝΤΙΣΙΑΝΑ Όν. πατρός 
ΑΦΡΙΜ, γεν. 19-11-1995 στην Αλβανία, για την απόκτη-
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.207902/2017/0022875/31-07-2017 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 3/2017/31-01-2017 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 06-12-2012 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΑΝΟ Όνομα ΕΡΝΙΣΑ Όν. πατρός ΝΤΑΣΝΟΡ, 
γεν. 08-11-1984 στην Αλβανία, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.207953/2017/0021492/26-07-2017 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 26/23-05-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 25-02-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΟΥΝΑ Όνομα ΑΦΕΡΝΤΙΤΑ Όν. πατρός 
ΛΙΜΑΝ, γεν. 02-09-1968 στην Αλβανία, για την απόκτη-
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.208063/2017/0022294/26-07-2017 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 23/16-05-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 09-04-2013 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΤΑΪ Όνομα ΔΟΥΡΑΤΑ Όν. πατρός ΑΒΝΙ, 
γεν. 03-12-1969 στην Αλβανία, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.208148/2017/0022755/26-07-2017 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 26/23-05-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 27-02-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΤΙ Όνομα ΜΙΡΙΑΝ Όν. πατρός ΓΚΟΛΕ, γεν. 
28-12-1972 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελλη-
νικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

I

(3)
Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.

1.- Με την Φ.206031/2017/0002296/26-07-2017 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 28/20-04-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή 
η από 06-03-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΜΠΙΛΕΚΑ Όνομα ΕΛΕΝΑ Όν. πατρός 
ΝΟΒΡΟΥΣ, γεν. 30-06-1980 στην Αλβανία, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.206406/2017/0016907/21-07-2017 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 22/30-03-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή 
η από 20-01-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΑΛΙΠΑΪ Όνομα ΑΪΣΕ Όν. πατρός ΝΤΑΟΥΤ, 
γεν. 18-01-1959 στην Αλβανία, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.206528/2017/0021223/26-07-2017 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 7/31-01-2017 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 10-12-2013 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΜΠΑΝΑΪ Όνομα ΝΕΡΕΝΤΖΑ Όν. πατρός 
ΙΣΜΑΗΛ, γεν. 02-10-1977 στην Αλβανία, για την απόκτη-
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.206828/2017/0010935/21-07-2017 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 8/02-02-2017 πρακτικό 
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της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ. Αττι-
κής γίνεται δεκτή η από 07-01-2014 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΤΡΑΚΟΣΙΑ Όνομα ΦΛΟΥΤΟΥΡΑ Όν. πατρός 
ΙΜΠΡΑΧΙΜ, γεν. 24-03-1964 στην Αλβανία, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.206844/2017/0010960/21-07-2017 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 10/09-02-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 14-01-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΡΙΧΟΝΤΚΟ Όνομα ΣΕΡΓΚΙ Όν. πατρός 
ΟΛΕΞΑΝΤΡ, γεν. 03-09-1972 στην Ουκρανία, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΤΕΡΛΗΣ

I

(4)
Πολιτογράφηση Αλλοδαπών..

1.- Με την Φ.204692/2017/0008418/21-07-2017 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 17/15-09-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μα-
κεδονίας γίνεται δεκτή η από 13-05-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΛΛΟΗ Όνομα ΜΙΡΤΑΝ Όν. πατρός 
ΠΑΝΑΓΙΟΤ, γεν. 21-06-1976 στην Αλβανία, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.204858/2017/0008480/21-07-2017 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 17/15-09-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μα-
κεδονίας γίνεται δεκτή η από 26-05-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΥΡΝΤΥΚΟΥ Όνομα ΕΝΤΜΟΝΤ Όν. πατρός 
ΛΟΝΙ, γεν. 20-11-1969 στην Αλβανία, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.204913/2017/0009360/26-07-2017 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 
31-03-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΓΚΑΛΛΙΟΥ Όνομα ΦΑΧΡΙ Όν. πατρός 
ΣΚΕΝΤΕΡ, γεν. 22-12-1972 στην Αλβανία, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.204981/2017/0009373/25-07-2017 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 33/13-05-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
20-03-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΪΝΑΪ Όνομα ΓΚΟΥΤΖΙΜ Όν. πατρός ΣΑΪΠ, 
γεν. 07-06-1967 στην Αλβανία, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.205918/2017/0010142/31-07-2017 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 29/22-04-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
20-02-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΕΦΑΛΙ Όνομα ΚΩΣΤΑ Όν. πατρός ΚΟΥΝΤΡΕΤ, 
γεν. 24-10-1965 στην Αλβανία, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

I

(5)
Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.

1.- Με την Φ.202020/2017/0010190/21-07-2017 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 7/18-02-2016 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της 
Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 16-07-2014 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΛΑΡΑΣΑΝΟΥ Όνομα ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ Όν. 
πατρός ΓΚΕΟΡΓΚΙ, γεν. 27-06-1972 στην Μολδαβία, για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.203601/2017/0011602/21-07-2017 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 23/01-04-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
23-01-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΑΚΛΛΑΡΗ Όνομα ΓΙΑΡΜΑΝΤ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Όν. πατρός ΚΙΑΝΙ, γεν. 06-07-1981 στην Αλβανία, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.201324/2017/0010206/21-07-2017 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 
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(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά το 50/09-09-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
14-01-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΚΤΙ Όνομα ΦΙΣΝΙΚ Όν. πατρός ΦΙΚΙΡΙ, γεν. 
22-07-1972 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελλη-
νικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.203177/2017/0010196/21-07-2017 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 6/11-02-2016 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της 
Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 28-07-2014 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΟΣΜΑΝΙ Όνομα ΡΟΛΑΝΤ Όν. πατρός ΧΑΤΕΜ, 
γεν. 19-02-1967 στην Αλβανία, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.203596/2017/0011598/21-07-2017 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 23/01-04-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή 
η από 21-01-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΝΤΡΙΟΥ Όνομα ΙΡΜΑ Όν. πατρός ΚΕΡΕΜ, 
γεν. 22-04-1978 στην Αλβανία, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

I

(6)
Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.

1.- Με την Φ.205913/2017/0013080/11-08-2017 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 50/13-07-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανα-
τολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
17-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΑΣΙΟΥ Όνομα ΣΟΦΟΚΛΗ Όν. πατρός 
ΠΡΕΝΤΟΥΣ, γεν. 08-03-1967 στην Αλβανία, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.207298/2017/0014398/11-08-2017 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 55/14-09-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανα-
τολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
09-05-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΟΤΣΙ Όνομα ΕΡΜΕΛΙΝΤΑ Όν. πατρός 
ΝΤΕΝΙΟΛ, γεν. 01-05-1980 στην Αλβανία, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.207311/2017/0014414/11-08-2017 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 42/15-06-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανα-
τολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
09-05-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΙΝΤΟΛΙ Όνομα ΑΛΜΠΑΝΑ Όν. πατρός 
ΣΟΥΛΟ, γεν. 10-07-1969 στην Αλβανία, για την απόκτη-
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.208152/2017/0022760/10-08-2017 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 26/23-05-2017 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ. Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 06-03-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΕΚΙΟ Όνομα ΑΝΝΑ Όν. πατρός ΒΑΓΓΕΛ, γεν. 
03-08-1969 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελλη-
νικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.107877/2017/0021232/11-08-2017 από-
φαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 60 και 61 του ν. 2910/2001 
(91 Α’), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α’) καθώς και 
του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α’) και μετά 
Το υπ’ αριθμ. 41/09-12-2015 πρακτικό της Α’ Επιτροπής 
Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται 
δεκτή η από 15-04-2004 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΙΚΟΥ Όνομα ΙΛΕΑΝΑ-ΜΙΡΕΛΑ Όν. πατρός 
ΝΤΟΥΜΙΤΡΟΥ, γεν. 01-06-1973 στην Ρουμανία, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

I

(7)
Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.

1.- Με την Φ.207448/2017/0020889/26-07-2017 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 3/20-01-2017 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πει-
ραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
31-10-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΖΑΡΟΒΑ Όνομα ΙΒΑΝΚΑ Όν. πατρός ΚΙΡΟ, 
γεν. 08-11-1957 στην Βουλγαρία, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.
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2.- Με την Φ.207322/2017/0019813/31-07-2017 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 36/25-05-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
10-04-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΔΗΜΑ Όνομα ΑΡΤΙ Όν. πατρός ΤΡΥΦΩΝ, γεν. 
09-02-1974 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελλη-
νικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.207325/2017/0014513/21-07-2017 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 12/16-02-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της 
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 21-01-2014 αίτηση 
πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΣΕΜΑ Όνομα ΙΡΕΝΑ Όν. πατρός ΛΑΖΙ, γεν. 
17-03-1977 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελλη-
νικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.207476/2017/0021238/21-07-2017 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 6/26-01-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
21-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΕΒΑΝΑΚΟΥ Όνομα ΕΛΤΟΝ Όν. πατρός 
ΣΑΜΙ, γεν. 12-08-1984 στην Αλβανία, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.207710/2017/0018586/21-07-2017 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 19/02-05-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της 
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 06-02-2014 αίτηση 
πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΕΓΚΑ Όνομα ΥΛΛΙ Όν. πατρός ΦΡΑΝ, γεν. 
14-02-1979 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελλη-
νικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

I

(8)
Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.

1.- Με την Φ.146206/2017/0022947/26-07-2017 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 υπ’ αριθμ. 2113/24-04-2017 
πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με 
το οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι αντιρρήσεις που 
υπέβαλλε η αιτούσα κατά του 29/23-07-2014 πρακτι-
κού της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
20-10-2010 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΪΝΤΑΚ Όνομα ΑΝΝΑ ΛΟΥΤΣΙΝΑ Όν. πα-
τρός ΦΡΑΝΤΣΙΣΕΚ, γεν. 15-03-1974 στην ΠΟΛΩΝΙΑ, για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.203360/2017/0012212/26-07-2017 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 20/18-03-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανα-
τολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
06-02-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΟΒΑΚ Όνομα ΕΒΕΛΙΝΑ ΜΑΛΓΚΟΖΑΤΑ Όν. 
πατρός ΡΙΣΑΡΝΤ ΓΙΑΝ, γεν. 22-02-1976 στην ΠΟΛΩΝΙΑ, 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.138822/2017/0023027/26-07-2017 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 τροποποίησή τους με τις διατάξεις 
του ν. 3838/2010 (49 Α’) και του άρθρου 22 παρ. 1 του 
ν. 3838/2010 και με Το υπ’ αριθμ. 3/25-05-2017 πρακτι-
κό της Γ’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 23-10-2008 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΡΙΓΚΟΒΑ Όνομα ΙΡΙΝΑ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛΙ, 
γεν. 16-10-1970 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση της Ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.206146/2017/0023015/26-07-2017 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 86/09-12-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ. Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 26-03-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΪΛΑΪ Όνομα ΜΠΕΝΤΡΙ Όν. πατρός 
ΤΖΕΒΝΤΕΤ, γεν. 28-08-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.139419/2017/0023029/26-07-2017 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 τροποποίησή τους με τις διατάξεις 
του ν. 3838/2010 (49 Α’) και του άρθρου 22 παρ. 1 του 
ν. 3838/2010 και με Το υπ’ αριθμ. 29/04-10-2016 πρακτι-
κό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης γίνεται 
δεκτή η από 25-02-2010 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΓΚΟΥΤΣΕ Όνομα ΕΒΕΛΙΝΑ Όν. πατρός 
ΓΚΕΖΙΜ, γεν. 24.08.1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

I

(9)
Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών.

1.- Με την Φ.33745/2017/0002548/25-07-2017 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 
26.06.2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΗΛΙΑΣ (ILIA) ΣΠΥΡΟΣ (SPIRO) ον. πατρός ΚΩΣΤΑ 
(KOSTA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογε-
νούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α341331, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 01.10.1973 και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ.

2.- Με την Φ. 1084/2017/0015163/25.07.2017 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 
16.03.2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΡΩΣΗΣ (RROSHI) ΓΙΑΝΝΗΣ (JANI) ον. πατρός 
ΛΑΣΚΕ (LASKE), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α498527, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29.05.1971 και κατοικεί στο Δήμο 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ.

3.- Με την Φ.38955/2017/0015205/25-07-2017 απόφαση 
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 του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΛΟΥ-
ΛΟ (LULO) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (DHIMITER) ον. πατρός ΒΑΣΙΛ 
(VASIL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογε-
νούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α494121, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 04.03.1998 και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
I

(10)
Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών.

1.- Με την Φ.34372/2017/0004774/25-07-2017 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 
14-09-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΒΕΣΣΟ (VESHO) NEPINTA (NERIDA) ον. πατρός 
ΛΑΜΠΡΟ (LLAMBRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α489061, που 

γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-05-1984 και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.

2.- Με την Φ.35164/2016/0015301/25.07.2017 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 
10.11.2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΡΟΠΗ (ROPI) ΦΙΟΡΑ (FIORA) ον. πατρός ΚΡΙΣΤΑΚΗ 
(KRISTAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α500668, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 10.06.1989 και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.

3.- Με την Φ.40223/2017/0010942/25-07-2017 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 
27-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΠΕΤΚΟ (ΡΕΤΚΟ) ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ (EGLANTINA) ον. 
πατρός ΚΕΝΤΡΟ (QENDRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α375464, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-12-1968 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.

4.- Με την Φ.36211/2017/0015213/25-07-2017 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 
12-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΝΤΕΡΒΙΣΗ (DERVISHI) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (KRISTINA) ον. 
πατρός ΠΕΤΡΑΚΙ (PETRAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α373909, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-07-1994 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ.

5.- Με την Φ.39451/2017/0005866/25-07-2017 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 
14-03-2013 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΛΕΖΟΥ (LEZO) ΕΛΣΑ (ELSA) ον. πατρός ΚΥΡΙΑ-
ΚΟΣ (QIRJAKO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α206734, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-03-1984 και κατοικεί στο Δήμο 
ΜΕΓΑΡΕΩΝ.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
I

(11)
Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπής.

1.- Με την Φ.678/2017/0000828/ΑΚ/14.08.2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α), γίνεται αποδεκτή η από 
22-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
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της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΜΑΥΡΟΥ (MAVRO) ΖΩΗ (ΖΟΝΙ) ον. πατρός ΦΑΝΕ 
(FANE), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογε-
νούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α295693, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-03-1945 και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΜΟΥ.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ
I

(12)
Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπού.

Με την Φ.677/2017/0000829/ΑΚ/14-08-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 22.03.2017 
αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 
ΜΑΥΡΟΣ (MAVRO) ΚΟΣΜΑΣ (ΚΟΖΜΑ) ον. πατρός ΛΟΛΕ 
(LOLE), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογε-
νούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α295692, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 24.04.1947 και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΜΟΥ.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ
I

(13)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1. Με την αριθ. Φ.1988/2017/0000955/16-08-2017 
απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Κρήτης, 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 1Β του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 24-03-2017 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΥΖΡΑ 
(όνομα) ΚΡΙΣΤΙ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-03-1986, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΗΤΕΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/2757/16-03-2017 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

2. Με την αριθ. Φ.1991/2017/0000962/16-08-2017 
απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Κρήτης, 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 1Β του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 27-03-2017 δήλωση - αίτηση της 

ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΤΑΪ (όνο-
μα) ΙΡΙΝΤΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 19-06-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΣΗΤΕΙΑΣ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.20.4/1963/28-02-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του 
ονοματεπωνύμου της από ΙΡΙΝΤΑ ΜΑΤΑΪ σε ΙΡΙΔΑ ΜΑΤΑΪ.

3. Με την αριθ. Φ.1992/2017/0000959/16-08-2017 από-
φαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρή-
της, 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
27-03-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΤΑΪ (όνομα) ΓΚΛΕΑ (πατρώνυμο) 
ΙΛΙΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-05-1997, και 
κατοικεί στο Δήμο ΣΗΤΕΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30.06.2015 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/2211/08-03-2017 
βεβαίωση της Περιφερεια κής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
I

(14)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την αριθμ. Φ.2596/2017/0000344/07-08-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α’), 
γίνεται δεκτό το από 11-07-2017 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ (όνο-
μα) ΛΟΥΚΑΣ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 24-04-2017, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας από την ημερομηνία γέννησής του 
και με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΤΣΟΥ
I

(15)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την αριθμ. Φ.38678/2017/0003856/16-08-2017 από-
φαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
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Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του 
ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται δεκτό το από 12.07.2017 
αίτημα του (επώνυμο) ΤΣΑΤΗΣ (όνομα) ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (πα-
τρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
26.05.1978, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με 
νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(16)

Στην αρ. Φ. 35395/2017/1838/4-4-2017 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1583/9-5-2017 (τ.Β΄), 
διορθώνεται η ημερομηνία γέννησης του ΛΕΣΙ ΑΛΜΠΙΝ 
του ΜΕΤΑΝ:

το εσφαλμένο: «31/1/1997»,
στο ορθό: «30/1/1997».

(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)

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