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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την αριθμ. Φ.209296/2017/0033699/24-11-2017 
απόφαση 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/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 23/27-06-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
25-02-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΕΛΙΝΟΒΑ Όνομα ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ Όν. πατρός 
ΛΑΤΣΕΖΑΡ, γεν. 02-07-1975 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την αριθμ. Φ.209372/2017/0031954/24-11-2017 
απόφαση 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/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 69/04-11-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 

30-04-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΝΑ Όνομα ΣΒΙΤΛΑΝΑ Όν. πατρός 
ΓΚΕΟΡΓΚΙ, γεν. 26-10-1981 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την αριθμ. Φ.209356/2017/0031927/24-11-2017 
απόφαση Υπουργού του 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/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 68/02-11-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
31-03-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΕΡΤΣΑΚΑΪ Όνομα ΑΓΓΕΛΙΚΗ Όν. πατρός ΙΣ-
ΜΑΗΛ, γεν. 12-04-1994 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την αριθμ. Φ.209510/2017/0032530/24-11-2017 
απόφαση 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/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 27/11-07-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
06-03-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΟΥΛΑ Όνομα ΓΚΕΖΙΜ Όν. πατρός ΕΣΑΤ, 
γεν. 12-06-1954 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την αριθμ. Φ.209518/2017/0032541/24-11-2017 
απόφαση 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/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 28/14-07-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
18-03-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΟΥΝΑΪ Όνομα ΒΙΚΤΟΡ Όν. πατρός ΜΠΑΣΤΡΙ, 
γεν. 09-01-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την αριθμ. Φ.209575/2017/0032738/24-11-2017 
απόφαση 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/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 28/14-07-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
26-03-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΟΥΜΠΑΣΗ Όνομα ΑΡΤΑ Όν. πατρός ΧΑΛΟ, 
γεν. 01-03-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την αριθμ. Φ.209720/2017/0034284/24-11-2017 
απόφαση 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/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 11/03-05-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πει-
ραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
17-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΙΑΣΤΣΕΝΚΟ Όνομα ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ Όν. πατρός 
ΝΤΜΙΤΡΟ, γεν. 02-08-1962 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(2)
    Πολιτογράφηση Αλλοδαπών

  1. Με την αριθμ. Φ.208799/2017/0032921/24-11-2017 
απόφαση 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/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 7/22-06-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - 
Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 07-02-2014 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΤΙΜΟΦΕΕΒΑ Όνομα ΛΑΡΙΣΑ Όν. πατρός ΠΑ-
ΒΕΛ, γεν. 03-12-1966 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την αριθμ. Φ.209099/2017/0032481/24-11-2017 
απόφαση 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/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 7/2017/02-03-2017 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 27-09-2011 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΡΙΓΚΟΡΟΒ Όνομα ΜΙΡΕΛΑ Όν. πατρός 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ, γεν. 01-04-1968 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την αριθμ. Φ.208642/2017/0032409/24-11-2017 
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/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 
8/29-06-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 

04-04-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΟΥΛΑ Όνομα ΜΑΪΛΙΝΤΑ Όν. πατρός 
ΜΠΡΑΧΙΜ, γεν. 05-08-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την αριθμ. Φ.196970/2017/0029653/24-11-2017 
απόφαση 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/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 41/19-11-2014 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
26-11-2012 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΜΠΙΛΑΪ Όνομα ΝΤΡΙΤΑ Όν. πατρός ΦΙΤΙΜ, 
γεν. 09-06-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(3)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την αριθμ. Φ.205775/2017/0032959/16-11-2017 
απόφαση 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/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 70/13-10-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 28-05-2013 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΡΚΑΣ Όνομα ΝΙΚΟΛΑΕ Όν. πατρός ΝΙΚΟ-
ΛΑΕ, γεν. 18-01-1971 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την αριθμ. Φ.207368/2017/0032118/16-11-2017 
απόφαση 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/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 59/21-12-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πει-
ραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
17-05-2012 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΝΤΟΝΟΒΑ Όνομα ΝΤΟΜΠΡΙΝΚΑ Όν. πα-
τρός ΙΟΒΤΣΟ, γεν. 01-01-1957 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την αριθμ. Φ.209134/2017/0029098/16-11-2017 
απόφαση 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/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 17/22-08-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται 
δεκτή η από 21-08-2014 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΤΑΡΟΥ Όνομα ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΥ Όν. πατρός 
ΓΙΟΥΡΙΪ, γεν. 05-10-1987 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 55983Τεύχος Β’ 4248/05.12.2017

4. Με την αριθμ. Φ.209208/2017/0029832/16-11-2017 
απόφαση 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/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 10/13-07-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας -Στερε-
άς Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 06-08-2012 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΙΑΜΟ Όνομα ΚΛΟΝΤΙΑΝ Όν. πατρός ΜΑ-
ΛΟΥΣ, γεν. 19-07-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την αριθμ. Φ.142867/2017/0032102/16-11-2017 
απόφαση 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/τ.Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49/τ.Α΄) και του άρθρου 22 
παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά Το υπ’ αριθμ. 1/27-04-2017 
πρακτικό της Γ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 15-10-2009 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΤΣΚΟ Όνομα ΖΟΥΛΙΕΤΑ Όν. πατρός ΚΑ-
ΜΠΕΡ, γεν. 05-11-1956 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

      1. Με την αριθμ. Φ.206920/2017/0032120/22-11-2017 
απόφαση τουΥπουργού 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/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 53/18-11-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πει-
ραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
12-09-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΡΑΒΙΕΤΣ Όνομα ΣΟΥΖΑΝΑ Όν. πατρός 
ΜΠΑΡΙΑΜ, γεν. 21-03-1958 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την αριθμ. Φ.208324/2017/0032106/10-11-2017 
απόφαση 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/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 55/30-11-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πει-
ραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
27-09-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΔΑΝΙΑ Όνομα ΜΑΡΙΑΝΑ Όν. πατρός ΒΙΚΤΟΡ, 
γεν. 31-01-1968 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την αριθμ. Φ.208344/2017/0032104/10-11-2017 
απόφαση 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/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 55/30-11-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πει-
ραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
27-09-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΤΟ Όνομα ΓΙΟΝΑΤ Όν. πατρός ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, 
γεν. 11-03-1987 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την αριθμ. Φ.208360/2017/0032870/10-11-2017 
απόφαση 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/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 30/08-06-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της 
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 14-01-2015 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΝΕ Όνομα ΜΑΡΙΟΥΣ Όν. πατρός ΑΡΙΣΤΙΡ, 
γεν. 02-11-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την αριθμ. Φ.140999/2017/0032103/10-11-2017 
απόφαση 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/τ.Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με 
τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49/τ.Α΄) και του άρθρου 
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθμ. 3/
25-05-2017 πρακτικό της Γ Επιτροπής Πολιτογράφησης του 
Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 14-05-2007 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΜΠΙΣΕΒ Όνομα ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ Όν. πατρός 
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ, γεν. 02-08-1968 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(5)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

      1. Με την αριθμ. Φ.206297/2017/0033734/22-11-2017 
απόφαση 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/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 19/2016/15-09-2016 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 17-05-2011 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΤΣΗ Όνομα ΦΙΓΑΛΙΑ Όν. πατρός ΣΩΚΡΑ-
ΤΗΣ, γεν. 03-01-1956 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την αριθμ. Φ.203032/2017/0033711/22-11-2017 
απόφαση 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/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 04/25-02-2016 πρα-
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κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται 
δεκτή η από 19-04-2013 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΕΚΘΙ Όνομα ΑΛΕΞ Όν. πατρός ΑΚΙΦ, γεν. 
13-06-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

3. Με την αριθμ. Φ.207032/2017/0032945/22-11-2017 
απόφαση 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/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 27/2016/01-12-2016 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 13-12-2011 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΝΔΡΙΑΣΙΑΝ Όνομα ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Όν. πατρός 
ΑΛΕΞΑΝΔΡ, γεν. 07-06-1975 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την αριθμ. Φ.147578/2017/0028262/22-11-2017 
απόφαση 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/τ.Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49/τ.Α΄) και του άρθρου 22 παρ. 
1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθμ. 13/19-09-2017 
πρακτικό της Α΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 04-03-2009 αίτηση 
πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΖΑΡΙΟΥΚ Όνομα ΑΝΤΡΙΪ Όν. πατρός IBAN, 
γεν. 22-06-1974 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(6)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

      1. Με την αριθμ. Φ.209754/2017/0033451/22-11-2017 
απόφαση 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/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 24/09-06-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
20-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΤΑ Όνομα ΑΡΤΟΥΡ Όν. πατρός ΓΙΑΚ, γεν. 
09-10-1987 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

2. Με την αριθμ. Φ.201828/2017/0032961/22-11-2017 
απόφαση 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/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 08/05-02-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
19-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΡΑΣΙ Όνομα ΝΤΟΚΛΕΑΝΤ Όν. πατρός ΣΑ-
ΜΠΑΝ, γεν. 31-05-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την αριθμ. Φ.203439/2017/0033021/22-11-2017 
απόφαση 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/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 43/14-06-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της 
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 06-10-2011 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΑΝΤΕΛ Όνομα AMP Όν. πατρός ΦΑΝΤΕΛ, 
γεν. 20-12-1973 στην ΑΙΓΥΠΤΟΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την αριθμ. Φ.209211/2017/0029836/22-11-2017 
απόφαση 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/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 10/13-07-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας -Στερε-
άς Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 26-07-2016 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΝΤΑ Όνομα ΛΑΒΝΤΙΕ Όν. πατρός ΕΝΤΟΥ-
ΑΡΤ, γεν. 30-05-1989 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(7)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

     1.  Με την αριθμ. Φ.207345/2017/0033493/22-11-2017 
απόφαση 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/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 3/18-01-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
28-02-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΠΡΑΡΙΟΥ Όνομα ΕΛΕΝΑ - ΛΑΟΥΡΑ Όν. 
πατρός ΝΙΚΟΛΑΕ, γεν. 30-03-1982 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την αριθμ. Φ.205816/2017/0031914/22-11-2017 
απόφαση 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/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 34/15-09-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
16-07-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΕΤΖΟ Όνομα ΕΡΒΕΧΕ Όν. πατρός ΣΑΦΕΤ, 
γεν. 30-09-1958 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
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(8)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

      1. Με την αριθμ. Φ.202125/2017/0032951/22-11-2017 
απόφαση 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/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 32/17-11-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται 
δεκτή η από 13-03-2013 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΡΑΧΙΜΑΪ Όνομα ΕΤΧΕΜ Όν. πατρός ΝΤΕ-
ΜΙΡ, γεν. 08-11-1948 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την αριθμ. Φ.206750/2017/0032936/22-11-2017 
απόφαση 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/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 19/2016/15-09-2016 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 17-02-2011 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΙΠΗ Όνομα ΑΟΥΓΚΕΝ Όν. πατρός ΔΗΜΗ-
ΤΡΑΚΗ, γεν. 13-05-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την αριθμ. Φ.208291/2017/0033523/22-11-2017 
απόφαση 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/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 17/02-06-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
20-02-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΡΤΙ Όνομα ΜΠΕΣΑΡΤ Όν. πατρός ΑΛΕΞ, 
γεν. 25-03-1991 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την αριθμ. Φ.199282/2017/0026657/20-11-2017 
απόφαση 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/τ.Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49/τ.Α΄) και του άρθρου 22 παρ. 
1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθμ. 11/05-09-2017 
πρακτικό της Α Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 17-09-2008 αίτηση 
πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΕΜΚΟ Όνομα ΟΛΕΝΑ Όν. πατρός ΓΙΟΥΡΙ, 
γεν. 20-03-1978 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(9)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

      1. Με την αριθμ. Φ.92706/2017/0033689/22-11-2017 
απόφαση 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/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθμ. 2108/
19-09-2016 πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγε-
νείας με το οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι αντιρρήσεις 
που υπέβαλλε η αιτούσα κατά του 90/16-07-2014 πρα-
κτικού της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
23-07-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΛΟΥΧΙ Όνομα ΑΛΙΣ Όν. πατρός ΜΙΧΑΗΛ, 
γεν. 02-06-1966 στην ΣΥΡΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

2. Με την αριθμ. Φ.206929/2017/0033496/22-11-2017 
απόφαση 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/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 53/18-11-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πει-
ραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
12-09-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΡΑΒΙΕΤΣ Όνομα ΚΣΙΣΤΟΦ ΣΤΑΝΙΣΛΑΒ Όν. 
πατρός ΜΑΡΙΑΝ ΚΟΝΡΑΝΤ, γεν. 21-10-1961 στην ΠΟΛΩ-
ΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(10)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

      1. Με την αριθμ. Φ.24964/2017/0016826/24-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/τ.Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 15-06-2017 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΡΟΥΣΙ (RRUSHI) ΑΛΝΤΟ (ALDO) 
ον. πατρός ΛΟΥΑΝ (LUAN), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α498149, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-01-1992 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ.

2. Με την αριθμ. Φ.25109/2017/0016829/24-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/τ.Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 29-06-2017 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΑΜΙ (ΒΑΜΙ) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 
(VLADIMIR) ον. πατρός ΝΕΣΤΙ (NESTI), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α562387, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-08-1948 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ.

3. Με την αριθμ. Φ.25100/2017/0016864/24-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/τ.Α΄) γίνεται απο-
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δεκτή η από 29-06-2017 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ (KOSTAJANI) 
ΦΩΤΗΣ (FOTO) ον. πατρός ΠΑΥΛΟ (PAVLLO), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α355756, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
30-12-1972 και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥ-
ΡΟΥΠΟΛΗΣ.

4. Με την αριθμ. Φ.24767/2017/0016820/17-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/τ.Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 25-05-2017 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΖΟΓΙΑ (ZOJA) ΕΛΕΝΗ (ELENI) 
ον. πατρός ΠΑΝΤΟΣ (PANDO), κατόχου του Ειδικού Δελτί-
ου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α366158, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-05-1990 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.

5. Με την αριθμ. Φ.25034/2017/0016863/24-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/τ.Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 22-06-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδα-
πού υπό στοιχεία: ΣΩΤΗΡΗ (SOTIRI) ΜΑΡΙΟ (MARJO) ον. 
πατρός ΙΒΑΝ (IVAN), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α469275, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-03-1976 και κατοικεί 
στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ.

6. Με την αριθμ. Φ.24643/2017/0016901/24-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/τ.Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 11-05-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΖΩΚΟΣ (ΖΟΚΟ) ΓΙΩΡΓΟΣ 
(JORGO) ον. πατρός ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ANASTAS), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α370170, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
06-05-1987 και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

7. Με την αριθμ. Φ.25404/2017/0016923/24-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/τ.Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 27-07-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδα-
πής υπό στοιχεία: ΤΑΦΑ (TAFA) ΑΝΤΟΝΕΤΑ (ΑΝΤΟΝΕΤΑ) 
ον. πατρός ΚΙΤΣΟ (KICO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α562275, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-09-1954 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.

8. Με την αριθμ. Φ.24963/2017/0016825/24-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/τ.Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 15-06-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-

νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΡΟΥΣΙ (RRUSHI) ΛΟΥΑΝ 
(LUAN) ον. πατρός ΤΖΕΜΑΛ (XHEMAL), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α498168, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-04-1967 
και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ.

9. Με την αριθμ. Φ.25108/2017/0016865/24-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/τ.Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 29-06-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδα-
πής υπό στοιχεία: ΓΙΑΝΝΗ (JANI) ΜΑΡΣΕΛΑ (MARSELA) 
ον. πατρός ΣΠΥΡΟ (SPIRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α375639, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-03-1980 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

10. Με την αριθμ. Φ.25680/2017/0017614/19-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/τ.Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 17-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΣΑΜΠΑΝΗΣ (SHABANI) ΗΛΙΑΣ 
(ILIA) ον. πατρός ΛΕΥΤΕΡΗΣ (LEFTERIS), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α403123, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-10-1973 
και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ.

11. Με την αριθμ. Φ.25678/2017/0017617/19-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/τ.Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 03-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΣΑΜΠΑΝΗΣ (SHABANI) ΜΙΧΑ-
ΛΗΣ (MIHAL) ον. πατρός ΛΕΥΤΕΡΗΣ (LEFTERIS), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α562489, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
07-03-1966 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ.

12. Με την αριθμ. Φ.24271/2017/0010366/17-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/τ.Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 30-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδα-
πού υπό στοιχεία: ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ (ELEFTEROPULOS) 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ (GEORGIOS) ον. πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ (HRISTO), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Β01399, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 08-03-1973 και κατοικεί στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ.

13. Με την αριθμ. Φ.9467/2017/0014467/25-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/τ.Α) γίνεται αποδεκτή 
η από 16-11-2009 αίτηση πολιτογράφησης για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδα-
πής υπό στοιχεία: ΖΟΥΠΑ (ZHUPA) ΕΛΒΙΡΑ (ELVIRA) ον. 
πατρός ΘΑΝΑΣ (THANAS), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α390702, 
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που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-06-1991 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΑΛΙΜΟΥ.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(11)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την αριθμ. Φ.3177/2017/0002867/17-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76/τ.Α') σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217/τ.Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 24-06-2016 δήλω-
ση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώ-
νυμο) ΤΟΠΛΑΡΙ (όνομα) ΜΟΥΧΑΜΕΤ (πατρώνυμο) ΠΕ-
ΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-07-1994
και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΡΥΣΤΟΥ, 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 τά-
ξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. 
Φ.20.4/4096/13-05-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την αριθμ. Φ.3257/2017/0002547/17-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217/τ.Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 24-08-2016 δήλω-
ση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώ-
νυμο) ΜΠΥΛΥΚΜΠΑΣΙ (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (πατρώνυμο) 
ΜΑΞΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-05-1995, 
και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.20.4/6025/04-08-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την αριθμ. Φ.3292/2017/0002544/17-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217/τ.Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 13-09-2016 δήλω-
ση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώ-

νυμο) ΝΤΟΥΜΙΤΡΟΥ (όνομα) ΚΡΕΝΓΚΟΥΤΣΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ 
(πατρώνυμο) ΓΚΕΟΡΓΚΕ, που γεννήθηκε στην ΡΟΥΜΑ-
ΝΙΑ την 18-05-1991 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 
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 30-06-2012 σύμφωνα με 
την αριθ. Φ.20.4/6335/06-09-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 

4. Με την αριθμ. Φ.3300/2017/0002541/17-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217/τ.Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 19-09-2016 δή-
λωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΡΕΤΖΕΠΙ (όνομα) ΑΛΜΑ (πατρώνυμο) ΜΟΥ-
ΧΑΜΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-09-1993, 
και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελ-
λάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/6884/
14-09-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε-
ρεάς Ελλάδας.

5. Με την αριθμ. Φ.3303/2017/0002539/17-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217/τ.Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 20-09-2016 δή-
λωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΛΑΣΙ (όνομα) ΚΡΙΣΤΟ (πατρώνυμο) ΑΝΕΣΤΗ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-01-1995, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου 
έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι 
τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. 
Φ.20.4/3684/20-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

6. Με την αριθμ. Φ.3305/2017/0002540/17-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217/τ.Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 20-09-2016 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυ-
μο) ΧΟΤΖΑ (όνομα) ΕΡΙΣΕΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΑΛΙΤ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-04-1988, και κατοικεί 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ55988 Τεύχος Β’ 4248/05.12.2017

στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 30-06-2008 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/6815/
08-09-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε-
ρεάς Ελλάδας. 

7. Με την αριθμ. Φ.3308/2017/0002619/17-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217/τ.Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 22-09-2016 δή-
λωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΤΣΟΜΑΤΣΚΑ (όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (πατρώνυμο) 
ΑΝΤΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-09-1996, 
και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 

Φ.20.4/6923/15-09-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

8. Με την αριθμ. Φ.3310/2017/0002537/17-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217/τ.Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 23-09-2016 δήλω-
ση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώ-
νυμο) ΜΠΙΛΙΜΑΝΙ (όνομα) ΝΤΟΡΙΝΑ (πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-11-1988 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλι-
κη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας 
της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2007 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/6818/
13-09-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε-
ρεάς Ελλάδας.

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ  

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