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στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει 
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

 1. Με την Φ.56662/2017/0025429/18-10-2017 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 
15-07-2009 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΤΣΙΠΑΣ (CIPA) ΧΑΡΙΛΑΟΣ (HARILLA) ον. πατρός 
ΝΙΚΟΛΑΚΗ (NIKOLLAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 336045, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-08-1972 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

2. Με την Φ.107288/2017/0006609/17-10-2017 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 
10-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΖΗΣΗΣ (ZISI) ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR) ον. πατρός 
ΚΡΙΣΤΑΚ (KRISTAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A445978, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-05-1992 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(2)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την Φ.56664/2017/0025427/18-10-2017 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 
15-07-2009 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΤΣΙΠΑ (CIPA) ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ (ENKELEDA) ον. πα-
τρός ΖΩΪ (ZOI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 329727, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-06-1986 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(3)
  Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

 Με την Φ.61530/2017/0026165/18-10-2017 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 
28-01-2010 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΣΠΥΡΟΠΑΛΗ (SPIROPALI) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
(ALEKSANDRA) ον. πατρός ΜΙΛΤΟ (MILTO), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A375569, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
03-02-1944 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(4)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει αποφοιτήσει έως και την 8η-7-2015 από 

Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

  Με την αριθ. Φ.17004/2017/0014191/12-10-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυα-
σμό με την παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 19-04-2016 δήλωση - αίτηση της αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΛΟΥΣΗ (όνομα) ΓΙΟΛΑΝΤΑ (πα-
τρώνυμο) ΠΑΥΛΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 

05-11-1987, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει 
αποφοιτήσει την 26-06-2013 από ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ.

  Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(5)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

   Με την αριθμ. Φ.5439/2017/0002998/13-10-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαί-
ου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται δεκτό το 
από 08-09-2017 αίτημα της (επώνυμο) ΜΠΙΝΖΕΡ (όνο-
μα) ΛΕΙΑ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΔΑΝΙΑ την 06-07-1979, 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 Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(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 διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχι-

στον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.1878/2017/0001438/18-10-2017 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 06-06-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΒΙΑ (επώνυμο) ΚΙΑΖΙΜΙ 
(πατρώνυμο) ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 31-01-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
01-01-2004 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΑΖΙΜΙ (QAZIMI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ (MARIGLEN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΑΖΙΜΙ (QAZIMI) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΙΟΛΑ (EDIOLA)

  Με εντολή Συντονίστριας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(7)
      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.1877/2017/0001403/18-10-2017 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 30-05-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΦΛΟΡΙΑΝ (επώνυμο) ΜΕΡΝΤΑ-
ΝΙ (πατρώνυμο) ΣΠΙΡΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 26-02-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
21-11-2002 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΡΝΤΑΝΙ (MERDANI) (κύριο 

όνομα) ΣΠΙΡΟ (SPIRO)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΡΝΤΑΝΙ (MERDANI) (κύριο όνο-

μα) ΝΤΙΑΝΑ (DIANA)

Με εντολή Συντονίστριας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(8)
        Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

   Με την αριθμ. Φ.4455/2017/0005175/19-10-2017 
απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), 

γίνεται δεκτό το από 05-08-2014 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΠΑΚΙΟΥΦΑΚΗΣ (όνομα) 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 21-09-2012, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

Με εντολή Συντονίστριας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(9)
        Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

   1. Με την αριθμ. Φ.1148/2017/0000998/19-10-2017 
απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται δεκτό το από 28-09-2015 αίτημα της (επώνυμο) 
ΜΙΡΑΜΠΕΛΛΑ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΓΚΙΟΥ-
ΖΕΠΕ, που γεννήθηκε στην ΙΤΑΛΙΑ την 20-11-1976, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 14 παρ.1 του ν. 3284/2004.

2. Με την αριθμ. Φ.1970/2017/0000458/19-10-2017 
απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται 
δεκτό το από 13-03-2017 αίτημα της (επώνυμο) ΝΤΕΚΩΛ 
(όνομα) ΣΟΦΙΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΪΤΖΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-11-1983, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
14 παρ.1 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Συντονίστριας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(10)
        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.7082/2017/0004470/19-10-2017 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-
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γένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 05-04-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΚΣΑΝΝΤΡΟ (επώνυμο) 
ΦΙΛΙΑ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 19-08-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΓΟΡΤΥΝΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
17-02-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΙΛΙΑ (FILJA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΑΝ (ARJAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΙΛΙΑ (FILJA) (κύριο όνομα) ΛΟ-

ΡΕΝΑ (LORENA)

Με εντολή Συντονίστριας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

(11)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  Με την Φ.2607/2017/0000422/19-10-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
- Θράκης, 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
15-09-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΡΙΓΚΕΡΤΑ (επώνυμο) ΜΠΕΣΙΡΙ 
(πατρώνυμο) ΑΒΝΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
27-02-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ-
ΛΗΣ, 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 30-06-2017
σύμφωνα με την αριθ. Φ21.1/4757/28-07-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02037842710170004*
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