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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την αριθμ. Φ.201331/2017/0032092/24-11-2017 
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 51/11-09-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
14-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΥΒΙΕ Όνομα ΣΤΕΦΑΝΙΑ Όν. πατρός 
ΜΙΣΕΛ ΒΙΝΣΕΝΤ, γεν. 09-10-1968 στην ΓΑΛΛΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την αριθμ. Φ.204622/2017/0033262/24-11-2017 
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 34/29-06-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πει-
ραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
28-02-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΤΑΥΡΟΥ Όνομα ΑΝΝΑΜΙΡΕΛΑ Όν. πατρός 
ΑΓΚΙΜ, γεν. 12-04-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την αριθμ. Φ.204655/2017/0033261/24-11-2017 
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 61/13-09-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 02-04-2013 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΚΑΛΗ Όνομα ΦΡΕΝΤΙ Όν. πατρός ΕΝ-
ΓΚΕΛ, γεν. 15-11-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την αριθμ. Φ.158159/2017/0033208/24-11-2017 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 
του ν.δ. 3370/1955 (258/τ.Α΄), του άρθρου 69 παρ. 1 του 
ν. 2910/2001 (91/τ.Α΄), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/τ.Α΄) και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 
(49/τ.Α΄) γίνεται δεκτή η από 26-10-1999 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΗ Όνομα ΑΝΤΕΛΙΝΑ Όν. πατρός 
ΛΙΛΙ, γεν. 19-07-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την αριθμ. Φ.131618/2017/0033202/24-11-2017 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 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. 13/15-04-2015 
πρακτικό της Α΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 15-06-2009 αίτη-
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ση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ Όνομα ΙΓΚΟΡ Όν. πατρός 
ΑΝΔΡΕΑΣ, γεν. 09-12-1985 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την αριθμ. Φ.135451/2017/0033926/24-11-2017 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 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. 46/
03-12-2015 πρακτικό της Γ Επιτροπής Πολιτογράφησης 
του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 19-02-
2009 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδα-
πής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΙΒΟΛ Όνομα TATIANA Όν. πατρός ΠΕ-
ΤΡΟΥ, γεν. 12-02-1962 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(2)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την αριθμ. Φ.146093/2017/0019465/22-11-2017 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 11-11-2014 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 11-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΡΑΧΟΥ Όνομα ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ Όν. πατρός 
ΝΙΚΟΣ, γεν. 19-02-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την αριθμ. Φ.146353/2016/0023260/22-11-2017 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 11-11-2014 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 11-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΡΑΧΟΣ Όνομα ΝΙΚΟΣ Όν. πατρός ΒΑΣΙ-
ΛΗΣ, γεν. 25-02-1954 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την αριθμ. Φ.146528/2016/0027348/22-11-2017 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 20-11-2014 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 20-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΩΤΟ Όνομα ΜΠΛΕΡΙΝΑ Όν. πατρός ΒΑΣΙ-
ΛΗΣ, γεν. 27-01-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την αριθμ. Φ.146555/2015/0003686/24-11-2017 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 11-11-2014 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 11-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΡΑΧΟΥ Όνομα ΧΡΥΣΑΥΓΗ Όν. πατρός 
ΒΑΣΙΛΗΣ, γεν. 24-01-1955 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την αριθμ. Φ.200607/2016/0010722/24-11-2017 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 05-03-2015 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στην ΚΟΡΥΤΣΑ, γί-
νεται δεκτή η από 05-03-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΙΤΣΙΟ Όνομα ΟΛΝΤΑ Όν. πατρός ΓΚΙΕΡ-
ΓΚΗΣ, γεν. 19-05-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την αριθμ. Φ.204452/2016/0034155/22-11-2017 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 30-09-2016 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στη ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, γί-
νεται δεκτή η από 30-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΟΥΛΟΣ Όνομα ΠΙΤΕΡ ΤΖΟΝ Όν. πατρός 
ΤΖΟΝ, γεν. 26-07-1965 στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - 
ΗΠΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την αριθμ. Φ.146553/2016/0023262/22-11-2017 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 20-11-2014 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 20-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΩΤΟΣ Όνομα ΜΠΛΕΝΤΑΡ Όν. πατρός ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΗΣ, γεν. 26-05-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την αριθμ. Φ.205336/2017/0024239/22-11-2017 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 09-11-2016 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΣΑΝΤΙΑΓΟ, γίνε-
ται δεκτή η από 13-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΡΟΓΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΣΤΙΛΛΟ Όνομα ΑΡΙΣΤΕΙ-
ΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Όν. πατρός ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ, γεν. 
07-02-1992 στην ΧΙΛΗ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

9. Με την αριθμ. Φ.146350/2015/0009186/22-11-2017 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
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Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 12-11-2014 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 12-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΩΤΟΣ Όνομα ΧΡΗΣΤΟΣ Όν. πατρός ΣΤΑΥ-
ΡΟ, γεν. 10-09-1937 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

 Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(3)
 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

      1. Με την αριθμ. Φ.146090/2015/0003139/22-11-2017 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 06-11-2014 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 06-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΚΑΒΕΣΗ Όνομα ΘΑΝΑΣ Όν. πατρός ΑΝΑΣ-
ΤΑΣ, γεν. 14-07-1940 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την αριθμ. Φ.146105/2016/0013001/24-11-2017 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 13-01-2015 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στα Τίρανα, γίνεται 
δεκτή η από 18-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΝΟΜΗ Όνομα ΓΚΕΡΤΗ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛ, 
γεν. 20-04-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την αριθμ. Φ.146107/2017/0009797/22-11-2017 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 18-11-2014 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 18-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΛΙΟΥ Όνομα ΕΛΠΙΖΑ Όν. πατρός ΑΡ-
ΝΤΙΑΝ, γεν. 10-01-1994 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την αριθμ. Φ.146334/2016/0023265/22-11-2017 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 06-11-2014 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 06-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΟΧΟ Όνομα ΠΟΛΥΞΕΝΗ Όν. πατρός ΘΩ-
ΜΑΣ, γεν. 14-02-1951 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την αριθμ. Φ.147003/2016/0031480/22-11-2017 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 03-12-2014 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 03-12-2014 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΙΑΜΟ Όνομα ΒΙΟΛΕΤΑ Όν. πατρός ΓΙΩΡΓΟ, 
γεν. 01-10-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την αριθμ. Φ.146352/2016/0012999/22-11-2017 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 19-11-2014 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 19-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΛΙΟΣ Όνομα ΓΕΩΡΓΙΟΣ Όν. πατρός ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟΣ, γεν. 03-11-1957 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την αριθμ. Φ.146533/2016/0012985/22-11-2017 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 18-11-2014 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 18-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΝΟΜΗ Όνομα ΒΑΣΙΛ Όν. πατρός ΧΑΡΑ-
ΛΑΜΠ, γεν. 07-07-1947 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την αριθμ. Φ.197226/2015/0028345/22-11-2017 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 26-03-2015 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 26-03-2014 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΘΟΜΟΛΑΡΗ Όνομα ΚΛΕΟΝΙΚΗ Όν. πατρός 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ, γεν. 10-06-1954 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(4)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την αριθμ. Φ.209569/2017/0032725/24-11-2017 
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 
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και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
18-03-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΕΛΙΟΥ Όνομα ΕΡΒΙΣ Όν. πατρός ΝΤΥΛΑ-
ΒΕΡ, γεν. 31-08-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την αριθμ. Φ.209661/2017/0033073/24-11-2017 
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 29/18-07-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
18-03-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΛΙ Όνομα ΕΤΛΕΒΑ Όν. πατρός ΜΠΕΚΤΑΣ, 
γεν. 02-11-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(5)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

      1. Με την αριθμ. Φ.206879/2017/0034099/24-11-2017 
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 22/2016/13-10-2016 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 21-06-2011 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΕΒΤΙΜΟΒΑ Όνομα ΛΙΛΑ Όν. πατρός IBAN, 
γεν. 16-09-1945 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την αριθμ. Φ.207025/2017/0034108/24-11-2017 
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 11/2016/31-05-2016 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 07-04-2011 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΒΑ Όνομα ΙΡΙΝΑ Όν. πατρός 
ΠΑΒΕΛ, γεν. 06-03-1962 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την αριθμ. Φ.206697/2017/0032217/24-11-2017 
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 14/20-12-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου -Δυτ. Μα-
κεδονίας γίνεται δεκτή η από 29-08-2013 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΥΦΤΑΡΙ Όνομα ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ Όν. πατρός 
ΙΜΠΡΑΗΜ, γεν. 23-02-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την αριθμ. Φ.206922/2017/0034101/24-11-2017 
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 53/16-11-2016 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 ΣΕΛΕΝΙΤΣΑ Όνομα ΑΡΙΑΝΤΙΝ Όν. πατρός 
ΣΩΤΗΡΑΚ, γεν. 26-12-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(6)
Ανακλητική απόφαση.

      Με την αριθμ. πρωτ. Φ. 170453/2017/0036571/
27-11-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ανα-
καλείται σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.2690/1999, η 
με αριθμ. πρωτ. Φ.170453/2016/0016206/18-05-2016 
απόφαση η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1569/τ.Β΄/03-06-2016), περί κτήσης 
της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις των άρ-
θρων 6 και 9 παρ. 1 του ν.δ. 3370/1955 (258/τ.Α΄), του 
άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2910/2001 (91/τ.Α΄), του άρθρου 
33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (217/τ.Α΄) και του άρθρου 22 παρ. 1 του 
ν. 3838/2010 (49/τ.Α΄) της αλλοδαπής GJONI (ΓΚΙΟΝΙ) 
ALMA (ΑΛΜΑ) του IBRAHIM (ΙΜΠΡΑΧΙΜ) που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-03-1962 και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΡΑΜΑΣ, για το λόγο ότι παρήλθε άπρακτη η ετήσια 
αποκλειστική προθεσμία εντός της οποίας όφειλε να 
λάβει χώρα η ορκωμοσία της.

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(7)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

      1. Με την Φ.209612/2017/0032843/27-11-2017 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/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 21/26-09-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται 
δεκτή η από 12-09-2014 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΡΟΥΡΗ Όνομα AMANTA ΤΖΕΗΝ Όν. πα-
τρός ΚΟΛΙΝ, γεν. 15-07-1963 στο ΗΝ. ΒΑΣ. Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την αριθμ. Φ.137931/2017/0029645/27-11-2017 
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 23/26-11-2015 πρα-
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κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αν. Μακεδονίας - 
Θράκης γίνεται δεκτή η από 21-01-2015 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΡΑΪ Όνομα ΦΛΟΡΙΑΝ Όν. πατρός ΜΟΥ-
ΡΑΤ, γεν. 19-06-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την αριθμ. Φ.209279/2017/0031465/27-11-2017 
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 7/27-06-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας -Στερε-
άς Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 12-11-2013 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΚΕΝΤΕΡΙ Όνομα ΣΩΤΗΡΑΚΗ Όν. πατρός 
ΜΑΡΚ, γεν. 05-10-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την αριθμ. Φ.204284/2017/0031832/27-11-2017 
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 19/26-05-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της 
Α.Δ.Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 15-01-2015 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΤΣΙ Όνομα ΜΙΣΙΜ Όν. πατρός ΤΖΕΜ, γεν. 
19-05-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

5. Με την αριθμ. Φ.209358/2017/0031931/27-11-2017 
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 19/12-09-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται 
δεκτή η από 26-08-2014 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΤΙΦΙ Όνομα ΕΝΤΜΟΝΤ Όν. πατρός ΦΑ-
ΤΜΙΡ, γεν. 23-02-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την αριθμ. Φ.122322/2017/0032254/27-11-2017 
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 16/18-07-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται 
δεκτή η από 31-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΧΑΜΑΝΤ Όνομα ΧΑΣΑΝ Όν. πατρός ΣΑ-
ΛΕΧ, γεν. 10-06-1967 στην ΣΥΡΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(8)
    Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την με αριθμό 23870/17/16.11.2017 (Φ.200385) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του 
ν. 4018/2011 (215/τ.Α΄), όπως ισχύει μετά την τροποποί-
ηση του με το άρθρο 142 παρ. 11 του ν.4251/2014, και 
του άρθρου 9 του ν. 3284/2004 (217/τ.Α΄), γίνεται δεκτό 
το από 25.4.2013 αίτημα του ΜΑΤΣΑ Ιωσήφ του Ισαάκ, 
ο οποίος γεννήθηκε στις 20.11.1940 στην ΕΛΛΑΔΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(9)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την αριθμ. Φ.18119/2017/0019520/15-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α΄), γί-
νεται αποδεκτή η από 14-06-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (επώ-
νυμο) ΚΕΡΙΜΑΪ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΝΑΡΝΤ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-05-2007 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΧΑΡΝΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 17-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΕΡΙΜΑΪ (QERIMAJ) (κύριο όνο-

μα) ΜΠΛΕΝΑΡΝΤ (BLENARD).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΕΡΙΜΑΪ (QERIMAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΛΟΝΑ (ELONA).
2. Με την αριθμ. Φ.18136/2017/0021543/15-11-2017 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α΄), γί-
νεται αποδεκτή η από 16-06-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΙΓΓΛΙ (επώ-
νυμο) ΧΟΤΖΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΦΙΚΙΡΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-12-2002, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 05-02-2001 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕTΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΟΛΛΙ (HOXHOLLI) (κύριο 

όνομα) ΦΙΚΙΡΙ (FIQIRI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΟΛΛΙ (HOXHOLLI) (κύριο 

όνομα) ΑΝΙΕΖΑ (ANJEZA).
3. Με την αριθμ. Φ.18196/2016/0015547/15-11-2017 
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απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 21-06-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ 
(επώνυμο) ΤΣΑΝΤ (πατρώνυμο) ΛΑΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-07-2000 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΧΑΡΝΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 31-12-1998 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΤ (CHAND) (κύριο όνομα) 

ΛΑΛ (LAL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα) 

ΣΟΥΚΒΙΝΤΕΡ (SUKHWINDER).
4. Με την αριθμ. Φ.18228/2016/0015039/15-11-2017 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 22-06-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΧΑΡΝΤΙΠ 
(επώνυμο) ΡΑΜ (πατρώνυμο) ΓΚΟΥΡΤΕΚ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-12-2003 και κατοικεί στο Δήμο ΜΑ-
ΡΑΟΩΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 31-12-1998 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΜ (RAM) (κύριο όνομα) ΓΚΟΥΡ-

ΤΕΚ (GURTEK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα) 

ΓΚΟΥΡΜΠΑΞ (GURBAX)

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(10)
      Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει αποφοιτήσει από την 9-7-2015 από Τμή-

μα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

  Με την αριθμ. Φ.18376/2017/0022096/14-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 30-

06-2016 δήλωση - αίτηση του αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΓΚΝΙΤΚΑ (όνομα) ΑΝΤΡΕΪ (πατρώνυμο) ΙΒΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 15-11-1988, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει 
την 21-04-2016 από ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟ-
ΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του 
ονοματεπωνύμου του από ΑΝΤΡΕΪ ΓΚΝΙΤΚΑ σε ΑΝΤΡΕΑΣ 
ΓΚΝΙΤΚΑΣ.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(11)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την αριθμ. Φ.2003/2017/0001845/17-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α΄), γί-
νεται αποδεκτή η από 12-07-2017 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία: (όνομα) ΓΚΕΝΤΙΑΝ 
(GENTJAN) (επώνυμο) ΧΙΝΤΑ (HIDA) (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ 
(GEZIM), που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-09-2002, 
και κατοικεί στο Δήμο ΔΟΜΟΚΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.20.4/5096/07-07-2017 Βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την αριθμ. Φ.2006/2017/0001875/17-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 14-07-2017 δήλωση - αίτηση της ανή-
λικης αλλοδαπής με στοιχεία: (όνομα) ΓΙΟΑΝΑ (JOANA) 
(επώνυμο) ΜΠΡΑΧΙΜΙ (BRAHIMI) (πατρώνυμο) ΜΑΞΙΜ 
(MAKSIM), που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-01-2002 
και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.20.4/5092/04-07-2017 Βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την αριθμ. Φ.2008/2017/0001886/17-11-2017 
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απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α΄), γί-
νεται αποδεκτή η από 20-07-2017 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία: (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
(ANASTASIOS) (επώνυμο) ΚΑΝΕ (ΚΑΝΕ) (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ 
(ILIR), που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-10-2001, και 
κατοικεί στο Δήμο ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.20.4/8188/14-10-2016 Βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

4. Με την αριθμ. Φ.2012/2017/0001909/17-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α΄), γί-
νεται αποδεκτή η από 21-07-2017 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με οτοιχείας (όνομα) ΜΠΕΝΑΡΝΤ 
(BENARD) (επώνυμο) ΚΟΥΜΕΡΙΑ (KUMERIA) (πατρώνυ-
μο) ΜΠΛΕΡΙΜ (BLERIM), που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 11-11-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμ-
φωνα με την αριθμ. Φ.20.4/4871/12-06-2017 Βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

5. Με την αριθμ. Φ.2028/2017/0002134/17-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α΄), γί-
νεται αποδεκτή η από 05-09-2017 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία: (όνομα) ΑΝΓΚΙΕΛΙΝ 
(ANGJELIN) (επώνυμο) ΤΣΑΝΙ (CANI) (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ 
(ILIR), που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-09-2000, 
και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.20.4/6441/04-09-2017 Βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

6. Με την αριθμ. Φ.2031/2017/0002141/17-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α΄), γί-
νεται αποδεκτή η από 07-09-2017 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία: (όνομα) ΜΑΡΙΓΚΛΕΝΤ 

(MARIGLENT) (επώνυμο) ΧΑΪΜΕΡΑΗ (HAJMERAJ) (πα-
τρώνυμο) ΛΟΥΛΖΙΜ (LULZIM), που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 08-01-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμ-
φωνα με την αριθ. Φ.20.4/5646/04-09-2017 Βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

7. Με την αριθμ. Φ.2039/2017/0002171/17-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 12-09-2017 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία: (όνομα) ΚΕΪΣΙ 
(KEJSI) (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA) (πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ 
(SHPETIM), που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-10-2002 
και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.20.4/5334/03-07-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

8. Με την αριθμ. Φ.2036/2017/0002159/17-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 11-09-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλι-
κου αλλοδαπού με στοιχεία: (όνομα) ΜΑΡΣΕΛ (MARSEL) 
(επώνυμο) ΒΕΛΙΚΑΪ (VELIKAJ) (πατρώνυμο) ΧΑΤΕΜ (ΗΑ-
ΤΕΜ), που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-05-2002, 
και κατοικεί στο Δήμο ΛΟΚΡΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.20.4/5726/04-09-2017 Βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

9. Με την αριθμ. Φ.2041/2017/0002186/17-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α΄), γί-
νεται αποδεκτή η από 15-09-2017 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία: (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 
(ALEKSANDRO) (επώνυμο) ΜΕΤΚΟ (ΜΕΤΚΟ) (πατρώνυ-
μο) ΚΡΙΣΤΟ (KRISTO), που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
19-04-2002 και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
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ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμ-
φωνα με την αριθμ. Φ.20.4/5944/14-09-2017 Βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

(12)
      Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την αριθμ. Φ.2694/2017/0003109/21-11-2017 από-
φαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 -ΦΕΚ 217/τ.Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
20-09-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (επώνυμο) ΚΑΒΑΘΗ (πα-
τρώνυμο) ΛΕΦΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
27-08-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμ-
φωνα με την αριθμ. Φ.20.4/2192/07-03-2017 βεβαίωση 

της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

  Με εντολή Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(13)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής. 

 Με την αριθμ. Φ.2719/2017/0003311/21-11-2017 από-
φαση Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/τ.Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 03-10-2017 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΟΥΛΓΚΑΡΙ (BULLGARI) ΝΕΡ-
ΤΙΛΑ (NERTILA) ον. πατρός ΛΑΝΤΙΜIP (LADIMIR), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α304831, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
26-05-1989 και κατοικεί στο Δήμο ΠΛΑΤΑΝΙΑ.

Με εντολή Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ  

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