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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1.- Με την Φ.207711/2017/0021764/9.10.2017 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 19/2.5.2017 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 4.2.2014 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΚΑΛΗ Όνομα ΝΤΟΝΙΚΑ Όν. πατρός 
ΝΤΡΕΚ, γεν. 10.9.1956 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.207446/2017/0028911/9.10.2017 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 3/20.1.2017 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 ΜΠΑΡΙΑΜΑΪ Όνομα ΚΛΑΡΙΤΑ Όν. πατρός ΤΑ-
ΧΙΡ, γεν. 8.1.1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.59609/2017/0029429/9.10.2017 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 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 
17.10.1997 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΡΙΚΑΣΒΙΛΙ Όνομα ΛΑΛΙ Όν. πατρός 
ΓΚΙΟΡΓΚΙ, γεν. 16.9.1949 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1.- Με την Φ.176850/2017/0024088/10.10.2017 
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 23 παρ. 4 του ν. 3838/2010 
(49 Α΄) γίνεται δεκτή η από 27.10.2000 αίτηση πολιτο-
γράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΚΑ Όνομα ΝΙΚΟ Όν. πατρός ΚΛΕΑΡΧΟ, γεν. 
8.10.1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 407193,για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.176851/2017/0028700/10.10.2017 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε 
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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 23 παρ. 4 του ν. 3838/2010 
(49 Α΄) γίνεται δεκτή η από 31.10.2000 αίτηση πολιτο-
γράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΚΑ Όνομα ΑΛΜΑ Όν. πατρός ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΟ, γεν. 30.4.1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
407193,για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.203789/2017/0027727/10.10.2017 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 ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 17.9.2015 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ Όνομα ΕΛΕΝΑ Όν. πατρός ΓΙΑ-
ΓΚΟΣ, γεν. 17.5.1985 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.200206/2017/0023752/10.10.2017 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 ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 30.4.2015 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΡΤΣΟΓΛΟΥ Όνομα ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
Όν. πατρός ΝΙΚΟΛΑΟΣ, γεν. 12.9.1950 στην ΓΑΛΛΙΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.208422/2017/0024534/9.10.2017 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 ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 23.6.2016 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΡΑΒΙΣΟΓΛΟΥ Όνομα ΣΤΕΛΙΟΣ Όν. πατρός 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, γεν. 19.4.1971 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1.- Με την Φ.6260/2017/0029044/9.10.2017 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 34/17.11.2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της Α.Δ. Αι-
γαίου γίνεται δεκτή η από 27.10.2014 αίτηση πολιτογρά-
φησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΡΙΑ Όνομα ΑΜΠΝΤΕΛΟΥΑΧΙΝΤ Όν. πατρός 
ΣΑΛΙΜ, γεν. 27.3.1957 στο ΜΑΡΟΚΟ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.206954/2017/0029548/9.10.2017 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 03/17.2.2017 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται δεκτή 
η από 29.8.2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΑΧΑΪ Όνομα ΙΛΙΡΙΑΝ Όν. πατρός ΠΕΛ-
ΛΟΥΜΠ, γεν. 29.8.1990 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.206984/2017/0027693/9.10.2017 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 14/30.9.2016 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 10.7.2012 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΡΑΡΟΥ Όνομα ΑΝΕΤΑ Όν. πατρός ΑΛΕΞΕΪ, 
γεν. 21.10.1950 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.203464/2017/0029017/9.10.2017 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 10/12.5.2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
1.4.2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλο-
δαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΜΠΟΥ ΕΛΓΚΑΝΑΜ Όνομα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Όν. 
πατρός ΤΖΑΜΑΛ, γεν. 28.9.1993 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.208145/2017/0028508/9.10.2017 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 24/18.5.2017 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 9.6.2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΧΜΕΝΤ Όνομα ΙΣΡΑ Όν. πατρός ΓΚΑΝΤΕΛ-
ΚΑΡΙΜ, γεν. 9.10.1990 στην ΑΙΓΥΠΤΟΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

6.- Με την Φ.137694/2017/0029023/9.10.2017 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’ αριθμ. 2/11.5.2017 πρακτι-
κό της Γ΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 16.7.2009 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΡΑΤΙ Όνομα ΠΛΑΤΟΡ Όν. πατρός ΘΩΜΑ, 
γεν. 17.5.1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

7.- Με την Φ.207158/2017/0029553/9.10.2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
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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 43/17.6.2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η 
από 29.4.2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΡΚΟΥ Όνομα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Όν. πατρός 
ΠΑΣΚ, γεν. 4.7.1988 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1.- Με την Φ.202989/2017/0023897/3.10.2017 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 2/28.1.2016 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται δεκτή η 
από 17.4.2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΟΥΝΙ Όνομα ΑΡΜΠΕΝ Όν. πατρός ΜΑΡΚ, 
γεν. 15.12.1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.203575/2017/0014781/3.10.2017 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 40/2.6.2016 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 2.6.2015 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΤΣΕΒΑ Όνομα ΖΙΒΚΑ Όν. πατρός ΓΚΕΟΡΓΚΙ, 
γεν. 21.11.1949 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.205911/2017/0019002/3.10.2017 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 25/8.4.2016 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
21.2.2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΕΒΚΟΥΝ Όνομα ΝΑΤΑΛΙΑ Όν. πατρός ΜΙ-
ΚΟΛΑ, γεν. 21.9.1965 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.201961/2017/0028697/3.10.2017 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 66/5.11.2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 

και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
27.3.2012 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΜΠΙΡ Όνομα ΜΝΤ. ΑΜΠΝΤΟΥΛ Όν. πα-
τρός ΑΛΙ, γεν. 31.12.1972 στο ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.206086/2017/0014778/3.10.2017 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 32/14.12.2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται 
δεκτή η από 10.2.2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλ-
λογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΤΣΑΪ Όνομα ΣΠΡΕΣΑ Όν. πατρός ΛΟΥ-
ΚΑΝ, γεν. 5.7.1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

6.- Με την Φ.207315/2017/0025535/3.10.2017 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 8/2.2.2017 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της Α.Δ. Ατ-
τικής γίνεται δεκτή η από 13.10.2011 αίτηση πολιτογρά-
φησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΑΣΟΥΛ Όνομα ΑΧΤΕΡ Όν. πατρός ΦΑΪΖ, γεν. 
16.3.1973 στο ΠΑΚΙΣΤΑΝ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας.

7.- Με την Φ.208515/2017/0025186/3.10.2017 απόφα-
ση 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 06/18.5.2017 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδονίας γί-
νεται δεκτή η από 16.9.2014 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΙΟΥ Όνομα ΑΡΙΟΛΑ Όν. πατρός ΠΑΝΑΓΙΟΤ, 
γεν. 28.1.1987 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

8.- Με την Φ.140476/2017/0016443/3.10.2017 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’ αριθμ. 6/30.5.2017 πρακτι-
κό της Α΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 10.9.2009 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΙΣΝΤΑΚΤΖΙΑΝ Όνομα ΓΙΑΓΚΙΑ Όν. πατρός 
ΓΙΟΥΣΕΦ, γεν. 31.10.1963 στην ΣΥΡΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

9.- Με την Φ.125751/2017/0017537/3.10.2017 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’ αριθμ. 6/30.5.2017 πρακτι-
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κό της Α΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 10.2.2009 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΟΥΛΕΙΜΑΝ Όνομα ΤΖΟΡΖ Όν. πατρός 
ΜΠΟΥΛΟΣ, γεν. 14.2.1960 στην ΣΥΡΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

10.- Με την Φ.207662/2017/0026737/3.10.2017 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 2/2017/26.1.2017 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 28.4.2011 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΕΓΚΙΖΑΡΟΒΙ Όνομα ΣΤΕΠΑΝΕ Όν. πατρός 
ΣΤΕΠΑΝΕ, γεν. 25.8.1963 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

11.- Με την Φ.204354/2017/0013764/3.10.2017 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 21/23.3.2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η 
από 6.2.2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΑΛΑΚΟΥ Όνομα ΣΤΕΦΑΝ Όν. πατρός ΓΙΑΝ-
ΝΗ, γεν. 30.1.1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

12.- Με την Φ.206744/2017/0026395/3.10.2017 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 2/23.1.2017 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδο-
νίας γίνεται δεκτή η από 5.11.2013 αίτηση πολιτογράφη-
σης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΝΤΡΑΣΙ Όνομα ΦΑΜΠΙΟΛΑ Όν. πατρός 
ΑΡΜΠΕΝ, γεν. 24.10.1990 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(5)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1.- Με την Φ.205480/2017/0029213/10.10.2017 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 19/13.10.2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακε-
δονίας γίνεται δεκτή η από 17.6.2014 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΡΒΙΝΟ Όνομα ΜΙΚΕΛΑ Όν. πατρός 
ΒΙΝΤΣΕΝΤΖΟ, γεν. 11.9.1977 στην ΙΤΑΛΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.205999/2017/0029642/10.10.2017 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 39/5.10.2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
23.7.2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΧΑΪ Όνομα ΜΙΡΤΙΛΑ Όν. πατρός ΙΛΦΑΝ, 
γεν. 29.6.1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.205875/2017/0029730/10.10.2017 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 77/8.11.2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της 
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 10.9.2013 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΙΕΡΟ Όνομα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Όν. πατρός ΣΩ-
ΚΡΑΤ, γεν. 2.5.1951 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.206193/2017/0029669/10.10.2017 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 45/2.11.2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
13.6.2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΝΗ Όνομα ΜΗΤΡΟ Όν. πατρός ΧΑΡΙΛΑ-
ΚΗ, γεν. 10.2.1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.187577/2017/0029271/10.10.2017 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 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’ αριθμ. 1/27.4.2017 
πρακτικό της Γ΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 13.6.2007 αίτη-
ση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΠΑ Όνομα ΔΕΣΠΟΙΝΑ Όν. πατρός ΡΟ-
ΛΑΝΤ, γεν. 15.4.1988 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(6)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1.- Με την Φ.180576/2017/0028885/10.10.2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
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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 8/29.6.2017 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. 
Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 10.1.2014 αίτηση 
πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοι-
χεία:

Επώνυμο ΡΩΣΣΗ Όνομα ΛΙΝΤΙΤΑ Όν. πατρός ΧΑΛΟΥΣ, 
γεν. 15.8.1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.208159/2017/0029414/10.10.2017 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 22/11.5.2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της 
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 11.2.2014 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΕΡΖΑΪ Όνομα ΓΙΑΝΝΗ Όν. πατρός ΧΡΗΣΤΟ, 
γεν. 16.3.1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.208792/2017/0028889/10.10.2017 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 5/8.2.2017 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς 
και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 5.11.2013 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΤΣΗ Όνομα ΗΛΙΑ Όν. πατρός ΣΤΕΦΑΝ, 
γεν. 10.12.1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(7)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1.- Με την Φ.199748/2017/0029474/9.10.2017 απόφα-
ση 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 20/1.10.2015 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αν. Μακεδονίας - Θράκης 
γίνεται δεκτή η από 20.1.2015 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΖΕΛΙ Όνομα ΑΝΤΟΝ Όν. πατρός ΣΛΑΒΚΟ- 
ΑΛΟΪΣ, γεν. 22.2.1947 στην ΚΡΟΑΤΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.76791/2017/0025714/9.10.2017 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 16/18.7.2017 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται δεκτή η από 

4.8.2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλο-
δαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗ Όνομα ΝΤΙΛΕ Όν. πατρός 
ΓΚΙΝ, γεν. 18.1.1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.208922/2017/0027720/9.10.2017 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 6/1.2.2017 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
20.11.2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΚΟ Όνομα ΕΡΤΟΝ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛ, γεν. 
1.4.1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(8)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1.- Με την Φ.199893/2017/0023352/9.10.2017 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 28/10.6.2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η 
από 1.11.2011 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΑΑΡΓΥΡΗΣ Όνομα ΝΕΣΤΗΣ Όν. πατρός 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ, γεν. 2.4.1955 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.129756/2017/0020756/9.10.2017 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’ αριθμ. 13/11.4.2016 πρακτι-
κό της Γ΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 7.4.2008 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΕΤΖΟΥ Όνομα ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Όν. πατρός 
ΜΠΑΙΡΑΜ, γεν. 5.8.1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.138581/2017/0020744/9.10.2017 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’ αριθμ. 17/18.5.2016 πρακτι-
κό της Α΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
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Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 12.2.2009 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΛΙΛΑ Όνομα ΝΑΥΣΙΚΑ Όν. πατρός ΤΖΕ-
ΜΑΛ, γεν. 15.8.1961 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι..

1.- Με την αριθμ. Φ.102951/2017/0023504/5.10.2017 
απόφαση του Συντονιστή 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. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γί-
νεται αποδεκτή η από 13.4.2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΧΜΕΤ-
ΛΙ (όνομα) ΜΑΡΙΟΥΣ (πατρώνυμο) ΦΛΟΥΤΟΥΡΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 8.8.1993, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2008 σύμφωνα με την 
αριθμ. 3120/7/31.3.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

2.- Με την αριθμ. Φ.102961/2017/0023496/5.10.2017 
απόφαση του Συντονιστή 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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 13.4.2016 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΑΝΕΛΙΤΖΕ 
(όνομα) ΜΑΡΙΤΑ (πατρώνυμο) ΓΚΙΟΡΓΚΙ, που γεννήθη-
κε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 12.10.1993, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2012 
σύμφωνα με την αριθμ. 1865/79/11.3.2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3.- Με την αριθμ. Φ.102955/2017/0023498/5.10.2017 
απόφαση του Συντονιστή 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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 13.4.2016 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΡΟΝΤΑ (όνομα) 
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που γεννήθηκε στην 

ΑΛΒΑΝΙΑ την 10.6.1997, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗ-
ΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2015 
σύμφωνα με την αριθμ. 649/30/1.3.2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4.- Με την αριθμ. Φ.102954/2017/0023500/5.10.2017 
απόφαση του Συντονιστή 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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γί-
νεται αποδεκτή η από 13.4.2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΡΟΝΤΑ 
(όνομα) ΤΖΙΛΓΙΟΛΑ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 2.4.1993, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2011 
σύμφωνα με την αριθμ. 649/28/1.3.2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5.- Με την αριθμ. Φ.102952/2017/0023502/5.10.2017 
απόφαση του Συντονιστή 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. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γί-
νεται αποδεκτή η από 13.4.2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΧΜΕΤΛΙ 
(όνομα) ΤΖΟΡΤΖΙΝΑ (πατρώνυμο) ΦΛΟΥΤΟΥΡΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10.5.1992, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2008 σύμφωνα με την 
αριθμ. 3120/8/31.3.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

6.- Με την αριθμ. Φ.102945/2017/0023510/4.10.2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
13.4.2016 δήλωση - αίτηση της αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΜΑΝΚΟΛΙ (όνομα) ΛΟΥΛΕ (πατρώνυμο) 
ΑΝΤΟΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 4.4.1992, και 
κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 3.11.2015 ή Σχολή ελ-
ληνικού ΤΕΙ και συγκεκριμένα κατέστη πτυχιούχος του 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β΄ της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ.
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7.- Με την αριθμ. Φ.102950/2017/0023506/4.10.2017 
απόφαση του Συντονιστή 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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 13.4.2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΙΟΥ (όνομα) 
ΑΝΤΙ (πατρώνυμο) ΣΟΤΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 2.4.1987, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2005 σύμφωνα με την 
αριθμ. 1865/25/11.3.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

8.- Με την αριθμ. Φ.102944/2017/0023604/4.10.2017 
απόφαση του Συντονιστή 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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 13.4.2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΙΑΚΟΥΠΙ (όνομα) 
ΝΤΕΝΙΣΑ (πατρώνυμο) ΚΙΑΝΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 12.6.1997, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση 
του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2015 σύμφωνα με 
την αριθμ. 18194/76/17.2.2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι..

1.- Με την Φ.18700/2016/0017782/3.10.2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
19.7.2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΑΝΤΟ (επώνυμο) ΑΓΑΛΛΙΟΥ 
(πατρώνυμο) ΝΤΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 8.10.1999, και κατοικεί στο Δήμο ΩΡΩΠΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξε-
ων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελ-

ληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2014 σύμφωνα 
με την αριθμ. 8454/14/14.6.2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

2.- Με την Φ.14870/2017/0014210/29.9.2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδε-
κτή η από 17.12.2015 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΥΜΕΡ (επώνυμο) ΤΣΑΠΙ 
(πατρώνυμο) ΙΛΙΑΖ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
3.2.2004, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, 
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 
4.10.2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΠΙ (CAPI) (κύριο όνομα) ΙΛΙΑΖ 

(ILJAZ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΠΙ (CAPI) (κύριο όνομα) 

ΒΙΟΛΛΤΣΑ (VJOLLCA).

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(11)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι..

1.- Με την αριθμ. Φ.8547/2017/0000768/25.9.2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
16.3.2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΟΤΑΪ (όνομα) ΕΛΙΓΚΕΡΤΑ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΑΣΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
26.4.1992, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, 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 30.6.2013 σύμφωνα με την 
αριθμ. 767/20.2.2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ιονίων Νήσων.

2.- Με την αριθμ. Φ.8576/2017/0000766/25.9.2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
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Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 19.4.2017 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΧΑ 
(όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛΑ (πατρώνυμο) ΜΠΑΡΔΟΥΛ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25.5.1997, και κατοικεί στο 
Δήμο ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας 
της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30.6.2016 σύμφωνα με την αριθμ. 850/1.3.2017 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

3.- Με την αριθμ. Φ.8577/2017/0000762/25.9.2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 19.4.2017 δήλωση - αί-
τηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν 
τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΟΡΙΑ (όνομα) ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ (πα-
τρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
10.11.1997, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχο-
λείου στην Ελλάδα την 30.6.2015 σύμφωνα με την αριθμ. 
848/1.3.2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων 
Νήσων.

4.- Με την αριθμ. Φ.8581/2017/0000758/25.9.2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
21.4.2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΡΑΠΑΪ (όνομα) ΝΤΕΤΙΟΝ (πα-
τρώνυμο) ΑΛΕΞ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 

26.7.1995, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση 
έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχο-
λείου στην Ελλάδα την 30.6.2013 σύμφωνα με την αριθμ. 
749/9.2.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων 
Νήσων.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(12)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

Με την Φ.8463/2016/0002094/25.9.2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 23.12.2016 δήλωση - αίτηση του ανήλι-
κου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) 
ΜΕΤΣΑΪ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΖΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 7.2.2001, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΦΑΛΟ-
ΝΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2016 
σύμφωνα με την αριθμ. 6567/17.11.2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

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