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1 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

2 Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

3 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

4 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

5 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η-7-2015 τη φοί-
τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος 
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

6 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8η-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει 
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση 
του τέκνου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1.- Με την Φ.204922/2017/0029020/03-10-2017 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 35/21-09-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
23-07-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗΣ Όνομα ΔΗΜΗΤΡΗΣ Όν. πα-
τρός ΠΕΤΡΟΣ, γεν. 10-06-1960 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.205101/2017/0029029/03-10-2017 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 74/27-10-2016 πρα-

κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 23-07-2013 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΜΑΪ Όνομα ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ Όν. πατρός 
ΛΟΥΦΤΟΛΑ, γεν. 27-05-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.208190/2017/0023087/03-10-2017 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 65/19-10-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
24-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΙΚΟ Όνομα ΚΩΣΤΑ Όν. πατρός ΘΑΝΑΣ, 
γεν. 01-02-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.141513/2017/0022641/03-10-2017 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 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. 2/
02-05-2017 πρακτικό της Α Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
08-02-2010 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΓΚΟΥΡΗ Όνομα ΜΠΟΥΚΟΥΡΟΣΕ Όν. 
πατρός ΧΑΣΙΠ, γεν. 30-04-1949 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.132739/2017/0019628/03-10-2017 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθη-
κε 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 άρ-
θρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετάΤο υπ' αριθ. 6/
30-05-2017 πρακτικό της Α' Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
29-10-2009 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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Επώνυμο ΤΟΥΡΚΟΥΝΑΛ ΛΟΥΑΡΗΣ Όνομα ΓΚΙΟΥΛ Όν. 
πατρός ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ, γεν. 27-05-1959 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6.- Με την Φ.130892/2017/0028408/03-10-2017 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 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. 2/
10-05-2017 πρακτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
18-12-2008 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΕΤΡΟΣΙΑΝ Όνομα ΑΝΝΑ Όν. πατρός ΒΑΡ-
ΝΤΕΒΑΡ, γεν. 13-08-1969 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

7.- Με την Φ.157825/2017/0028410/03-10-2017 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 
του ν.δ. 3370/1955 (258 Α'), του άρθρου 69 παρ. 1 του 
ν. 2910/2001 (91 Α'), του άρθρου 33 του Κώδικα ελλη-
νικής 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 21-10-1999 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΤΣΑΝΗ Όνομα ΝΤΙΑΝΑ Όν. πατρός ΧΑ-
ΝΤΕΡ, γεν. 08-12-1950 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

 I

(2)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

  Με την Φ.204889/2017/0027351/03-10-2017 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα ελληνικής 
ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α'), 
όπως ισχύουν και μετά το 33/13-05-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανα-
τολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
23-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΡΑΣΕΒΑ Όνομα ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ Όν. πατρός 
ΑΛΕΞΑΝΤΡ, γεν. 10-01-1976 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

 Ο Υπουργός 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

 I

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

    1.- Με την Φ.197545/2017/0028906/03-10-2017 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 10/27-03-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται 
δεκτή η από 10-09-2012 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΕΛΕΖΙ Όνομα ΣΠΕΤΙΜ Όν. πατρός ΚΙΑΖΙΜ, 
γεν. 04-04-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.201166/2017/0027862/03-10-2017 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 21/28-08-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - 
Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 13-08-2013 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΤΣΗ Όνομα ΑΪΝΤΑ Όν. πατρός ΑΝΤΕΜ, 
γεν. 16-11-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.197762/2017/0028227/03-10-2017 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 το ν. 3284/2004 (217 
Α), όπως ισχύουν και μετά το 1/12-01-2015 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας 
γίνεται δεκτή η από 10-11-2011 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΕΛΙΟΥ Όνομα ΤΣΕΝΟ Όν. πατρός ΓΙΟΝΟΥΖ, 
γεν. 10-01-1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.205161/2017/0027899/03-10-2017 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 13/21-09-2016 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας -Στερεάς 
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 05-05-2016 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΤΗΒΕΝΣ Όνομα ΤΖΕΗΜΣ ΠΗΤΕΡ Όν. πατρός 
ΑΛAN ANTONY, γεν. 17-11-1958 στο ΗΝ. ΒΑΣ. Μ.ΒΡΕΤΑ-
ΝΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.207326/2017/0017304/03-10-2017 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 πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΙΑΤΟ Όνομα ΙΛΙΡ Όν. πατρός ΕΛΜΑΣ, γεν. 
15-02-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

6.- Με την Φ.204484/2017/0027895/03-10-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
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ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 50/07-07-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α' της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 03-09-2015 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΣΑΝ ΚΑΝΟΥ Όνομα ΟΜΑΡ Όν. πατρός 
ΜΟΧΑΜΕΝΤ, γεν. 27-08-1983 στην ΣΥΡΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7.- Με την Φ.207408/2017/0021766/03-10-2017 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 16/02-03-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α' της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 28-02-2013 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΚΟΥΡΤΙ Όνομα ΔΟΥΡΑΤΑ Όν. πατρός ΡΑΜΑ-
ΝΤΑΝ, γεν. 02-01-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

8.- Με την Φ.123557/2017/0028903/03-10-2017 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 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. 15/
20-04-2016 πρακτικό της Α' Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 
25-04-2007 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΡΕΓΚΟΥ Όνομα ΜΙΜΟΖΑ Όν. πατρός ΦΙ-
ΛΙΠ, γεν. 13-02-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

9.- Με την Φ.139286/2017/0028909/03-10-2017 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 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. 19/
02-06-2016 πρακτικό της Γ Επιτροπής Πολιτογράφησης του 
Υπουργείου Εσωτερικών/γίνεται δεκτή η από 13-07-2009
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΙΚΟΛΑΕ Όνομα ΦΛΟΑΡΕΑ Όν. πατρός ΡΑ-
ΝΤΟΥ, γεν. 12-01-1963 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

10.- Με την Φ.56347/2017/0028914/03-10-2017 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 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. 12/
31-03-2016 πρακτικό της Γ Επιτροπής Πολιτογράφησης του 
Υπουργείου Εσωτερικών/γίνεται δεκτή η από 14-12-2004
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΤΣΟΥΚΑ Όνομα ΜΙΜΟΖΑ Όν. πατρός 
ΔΗΜΗΤΕΡ, γεν. 09-03-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

 Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

 I

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

    1.- Με την Φ.207481/2017/0028038/03-10-2017 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 το ν. 3284/2004 (217 
Α'), όπως ισχύουν και μετά το 4/25-01-2017 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 05-11-2013 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΜΤΣΙΑ Όνομα ΚΟΖΕΤΑ Όν. πατρός ΙΜΠΡΑ-
ΧΙΜ, γεν. 29-09-1960 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.207495/2017/0028057/03-10-2017 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 17/25-04-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 20-03-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΥΣΕΝΙ Όνομα ΜΠΑΡΔΕ Όν. πατρός ΦΡΡΟΚ, 
γεν. 18-06-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.207738/2017/0028065/03-10-2017 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 55/14-09-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
10-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΝΙΤΣ Όνομα ΜΑΞΙΜ Όν. πατρός ΒΙΚΤΟΡ, 
γεν. 04-11-1983 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.142393/2017/0029026/03-10-2017 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθη-
κε 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 άρ-
θρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ' αριθ. 3/
24-05-2017 πρακτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 
29-01-2009 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΝΤΡΟΜΠΟΝΙΚΟΥ Όνομα ΠΕΤΡΙΝΑ Όν. πα-
τρός ΡΟΛΑΝΤ, γεν. 11-06-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.143763/2017/0027500/03-10-2017 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 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. 9/
20-06-2017 πρακτικό της Α΄ Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 
15-04-2008 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΦΑΝΑΣΙΟΥΚ Όνομα ΡΑΪΣΑ Όν. πατρός 
ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ, γεν. 15-09-1964 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

 Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

 I

(5)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η-7-2015 τη φοί-

τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 

το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος 

αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

  Με την αριθ. Φ.36489/2017/0016815/29-09-2017 
απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνε-
ται αποδεκτή η από 27-01-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΑΪΚΟ 
(όνομα) ΒΑΣΙΛ (πατρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΩΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-10-1986, και κατοικεί στο Δήμο 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 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 30-06-2005 
σύμφωνα με την αριθ. 11800/86/15-12-2015 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-

τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε ο εξελ-
ληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΒΑΣΙΛ ΝΤΑΪΚΟ 
σε ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΤΑΪΚΟΣ.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

I

(6)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8η-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέ-

ας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη δι-

αμονή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη 

γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.35912/2017/0020013/26-09-2017 απόφαση 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυ-
ασμό με την παρ. 1 του άρθρου ΙΑ του Κώδικα ελληνικής 
ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή 
η από 16-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΝΗ (επώνυμο) ΓΚΑΜΠΑΪ 
(πατρώνυμο) ΑΡΜΑΝΤΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 19-07-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, 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, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
11-07-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΑΜΠΑΪ (GABAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΑΝΤΟ (ARMANDO)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΡΑΠΙ (VRAPI) (κύριο όνομα) 

ΣΙΛΒΑΝΑ (SILVANA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ  
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Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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