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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.203707/2017/0030281/15-12-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 17/31-05-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - 
Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 19-11-2015 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΛΙΟΥΣΣΕΦ Όνομα ΙΟΥΣΣΕΦ Όν. πατρός 
ΑΧΜΑΝΤ, γεν. 15-02-1983 στην ΣΥΡΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.204214/2017/0033222/15-12-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 21/22-06-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
21-05-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΤΑΜΠΟΛΛΙΟΥ Όνομα ΓΚΕΝΤΣΙ Όν. πατρός 
ΤΟΝΤΙ, γεν. 15-02-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.204656/2017/0033923/15-12-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 63/20-09-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 04-04-2013 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 

Επώνυμο ΣΚΡΑΚΙ Όνομα ΜΑΝΙΟΛΑ Όν. πατρός ΑΝΑΣ-
ΤΑΣ, γεν. 08-11-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.205211/2017/0033215/15-12-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 77/08-11-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 05-09-2013 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 

Επώνυμο ΑΛΟΥΣΑΪ Όνομα ΑΛΜΙΡ Όν. πατρός ΜΠΑΚΙ, 
γεν. 30-03-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(2)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.205249/2017/0018429/15-12-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 31/27-10-2016 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της 
Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 25-05-2015 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΠΛΛΑΝΑΪ Όνομα ΕΝΓΚΛΑΝΤΙΝΑ Όν. πα-
τρός ΣΚΕΝΤΕΡ, γεν. 22-03-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.209533/2017/0032564/15-12-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 40/13-07-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 17-02-2015 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 

Επώνυμο ΚΟΥΤΑ Όνομα ΜΑΪΛΙΝΤΑ Όν. πατρός ΟΣ-
ΜΑΝ, γεν. 05-08-1990 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.204586/2017/0013270/15-12-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 26/22-09-2016 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της 
Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 06-05-2015 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΛΑ Όνομα ΦΡΡΟΚ Όν. πατρός ΚΟΛΕ, γεν. 
14-08-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(3)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.128181/2017/0032686/15-12-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 5/2016/17-03-2016 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 26-03-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 

Επώνυμο ΓΚΡΙΓΚΟΡΙΑΝ Όνομα ΝΙΓΚΙΑΡ Όν. πατρός 
ΑΛΕΞΑΝ, γεν. 10-01-1954 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.140031/2017/0020155/15-12-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 38/15-12-2016 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της 
Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 06-05-2015 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΕΜΠΙ Όνομα ΣΥΚΙΡΙΕ Όν. πατρός ΣΑΚΙΡ, 
γεν. 15-03-1957 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.206339/2017/0034401/15-12-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 46/29-06-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή 
η από 05-06-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΥΡΟ Όνομα ΑΝΙΛΑ Όν. πατρός ΜΠΕΚΙΡ, 
γεν. 08-03-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.206327/2017/0034406/15-12-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 47/01-07-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
12-06-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΟΛΑ Όνομα ΛΙΡΙΜ Όν. πατρός ΦΕΤΑΧ, γεν. 
20-06-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.144173/2017/0031910/15-12-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 2/17-02-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αν. Μακεδονίας - 
Θράκης γίνεται δεκτή η από 28-01-2016 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΝΤΡΙΟΥ Όνομα ΤΖΑΒΙΤ Όν. πατρός ΚΕΡΙΜ, 
γεν. 19-04-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.203609/2017/0032678/15-12-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 20/02-06-2016 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της 
Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 11-02-2015 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΧΜΕΤΑΪ Όνομα ΚΡΕΝΑΡ Όν. πατρός ΦΕ-
ΤΑΝ, γεν. 05-04-1960 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(4)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.125983/2017/0032918/15-12-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 21/09-06-2016 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της 
Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 09-02-2015 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΙΑΝ Όνομα ΤΖΙΝΑ Όν. πατρός 
ΡΑΖΜΙΚ, γεν. 19-02-1969 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.205085/2017/0033991/15-12-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 75/01-11-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 09-10-2012 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 

Επώνυμο ΦΕΝΤΟΡΟΒΑ Όνομα ΟΛΓΑ Όν. πατρός ΑΛΕ-
ΞΕΙ, γεν. 14-11-1973 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.157673/2017/0035198/15-12-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 48/10-11-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
21-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΙΤΖΙΛΗ Όνομα ΕΥΤΕΡΠΗ Όν. πατρός ΝΙ-
ΚΟΛΑ, γεν. 16-08-1961 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.207385/2017/0035647/15-12-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 62/07-10-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή 
η από 28-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΑΖΗΣΗ Όνομα ΜΑΡΙΑ Όν. πατρός ΧΑ-
ΣΑΝ, γεν. 01-08-1961 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.203802/2017/0035740/15-12-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 16/02-06-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
07-03-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΥΠΙ Όνομα ΑΓΓΕΛΙΚΗ Όν. πατρός ΜΠΟΥ-
ΓΙΑΡ, γεν. 22-06-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

(5)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.206583/2017/0032461/15-12-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 6/26-10-2016 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Αιγαίου της 
Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 10-02-2015 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΣΣΟΝ Όνομα ΒΙΡΖΙΝΙ ΕΛΕΝ ΑΛΙΝ Όν. πα-
τρός ΖΑΝ - ΠΙΕΡ - ΝΤΑΝΙΕΛ, γεν. 31-12-1970 στην ΓΑΛΛΙΑ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.206459/2017/0034237/15-12-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 51/15-07-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
23-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΟΚΑΪ Όνομα ΘΩΜΑ Όν. πατρός ΓΙΑΝΝΗ, 
γεν. 19-04-1989 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.207462/2017/0034878/15-12-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 8/02-02-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
12-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΕΝΟΥΝΑΪ Όνομα ΑΟΥΡΕΛΑ Όν. πατρός 
ΑΣΙΜ, γεν. 08-06-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.207555/2017/0034891/15-12-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 11/28-04-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
31-10-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΤΑΒΙΛΑ Όνομα ΑΝΤΖΕΛΑ Όν. πατρός ΦΙΟ-
ΝΤΟΡ, γεν. 02-02-1979 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.137590/2017/0032867/15-12-2017 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 
(217Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους 
με τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49Α΄) και του άρ-
θρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθ. 7/
25-02-2016 πρακτικό της Γ΄ Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
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γκρότησης, γίνεται δεκτή η από 27-02-2008 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΟΝ Όνομα ΤΟΥΑΝ Όν. πατρός ΤΟΑΝ ΝΤΑΝ, 
γεν. 24-05-1989 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(6)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.132867/2017/0034271/15-12-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 44/22-06-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή 
η από 13-03-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΕΡΜΙΖ Όνομα ΣΟΥΖΑΝ Όν. πατρός ΧΑΝΝΑ, 
γεν. 07-10-1967 στο ΙΡΑΚ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.206815/2017/0033766/15-12-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 34/17-11-2016 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της 
Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 20-04-2015 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΓΚΑΛΙΟΥ Όνομα ΓΕΤΑ Όν. πατρός ΓΙΟΝΟΥΣ, 
γεν. 03-11-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(7)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.202423/2017/0034193/15-12-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 5/18-03-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αν. Μακεδονίας - 
Θράκης γίνεται δεκτή η από 20-02-2015 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΙΣΚΟΡΖ ΔΟΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ Όνομα ΜΑΡ-
ΤΥΝΑ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ Όν. πατρός ΜΑΡΙΑΝ ΚΡΖΥΣΖΤΟΦ, 
γεν. 04-03-1984 στην ΠΟΛΩΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.104283/2017/0033245/15-12-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 6/23-03-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αν. Μακεδονίας - 
Θράκης γίνεται δεκτή η από 05-08-2015 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΡΑΠΕΤΙΑΝ Όνομα ΑΡΜΕΝΟΥΗ Όν. πατρός 
ΑΡΑΜ, γεν. 18-04-1957 στο ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.145049/2017/0033243/15-12-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθ. 2114/
08-05-2017 πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγε-
νείας, με το οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι αντιρρήσεις 
που υπέβαλλε η αιτούσα κατά του 20/16-09-2014 πρα-
κτικού της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου 
της Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 27-01-2012 αίτη-
ση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΦΑΦΑ Όνομα ΑΛΜΠΑΝΑ Όν. πατρός ΧΑΖ-
ΜΠΙ, γεν. 11-08-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.206334/2017/0033249/15-12-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 28/20-04-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή 
η από 27-02-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΣΤΙΣ Όνομα ΣΟΝΙΛΑ Όν. πατρός ΡΑΜΟ, 
γεν. 21-02-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.208774/2017/0034186/15-12-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 5/2017/14-02-2017 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 21-06-2011 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 

Επώνυμο ΒΑΡΤΕΡΕΣΙΑΝ Όνομα ΝΤΑΡΕΤΖΑΝ Όν. πα-
τρός ΖΟΡΚΙΝ, γεν. 16-05-1962 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.202923/2017/0028755/15-12-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 8/08-10-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 25-04-2012 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 

Επώνυμο ΠΟΓΙΑΝΙ Όνομα ΜΑΪΛΙΝΤΑ Όν. πατρός ΒΑΝ-
ΓΚΕΛ, γεν. 03-02-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.204356/2017/0033251/15-12-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 19/16-03-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
09-01-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΕΛΝΙΚΟΥ Όνομα ΑΡΤΑΝ Όν. πατρός ΦΕΪΖΙ, 
γεν. 07-11-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την Φ.208734/2017/0032615/15-12-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 9/24-02-2017 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πει-
ραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
14-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΑΛΛΙΚΟΥ Όνομα ΑΛΤΙΝ Όν. πατρός ΖΥ-
ΧΝΤΙ, γεν. 26-01-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την Φ.57697/2017/0034198/15-12-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του 
ν.δ. 3370/1955 (258Α΄), του άρθρου 69 παρ.  1 του 
ν. 2910/2001 (91Α΄), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217Α΄) και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49Α΄) 
γίνεται δεκτή η από 02-07-1997 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Όνομα ΣΟΥΖΑΝΑ Όν. 
πατρός ΛΑΖΗ, γεν. 05-09-1943 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(8)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.203140/2017/0033237/11-12-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 14/16-12-2015 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Αιγαίου της 
Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 25-05-2015 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΙΑΜΠΙΚΑΝΗ Όνομα ΣΥΛΒΑΙΝ ΟΥΜΠΕΡ 
ΛΟΥΣΙΕΝ Όν. πατρός ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΟΥΜΠΕΡ, γεν. 21-02-1971 
στην ΓΑΛΛΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.206357/2017/0033239/11-12-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 47/01-07-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 

Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
12-06-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΕΝΑ Όνομα ΜΙΤΙ Όν. πατρός ΚΟΖΜΑ, γεν. 
15-09-1960 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.203595/2017/0033252/11-12-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 23/01-04-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
21-01-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΟΤΣΚΑ Όνομα ΝΕΣΤΙ Όν. πατρός ΑΝΕΣΤΗ, 
γεν. 28-08-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.204339/2017/0033241/11-12-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 25/15-09-2016 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της 
Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 13-05-2015 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΕΛΙΜΑΪ Όνομα ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ Όν. πατρός ΚΙΕ-
ΜΑΛ, γεν. 20-05-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.136573/2017/0030473/11-12-2017 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 (217Α΄), 
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τις διατάξεις 
του ν. 3838/2010 (49Α΄) και του άρθρου 22 παρ. 1 του 
ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθ. 3/26-01-2016 πρακτι-
κό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 31-10-2008 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΡΙΣΑΕΒΑ Όνομα ΤΑΤΙΑΝΑ Όν. πατρός 
ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ, γεν. 08-05-1971 στην ΡΩΣΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.146002/2017/0026651/11-12-2017 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (217Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίη-
ση τους με τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49Α΄) και του 
άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθ. 
11/05-09-2017 πρακτικό της Α΄ Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 
06-11-2008 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΑΚΟΥΠΙ Όνομα ΓΙΩΡΓΟ Όν. πατρός ΚΥΡΙΑ-
ΚΟ, γεν. 21-12-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.137253/2017/0034375/11-12-2017 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
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Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (217Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίη-
ση τους με τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49Α΄) και του 
άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθ. 
15/20-04-2016 πρακτικό της Α΄ Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 
25-09-2009 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΑΧΕΜ Όνομα ΡΑΕΝΤ Όν. πατρός ΤΖΕΡΤΖΙ, 
γεν. 13-07-1966 στον ΛΙΒΑΝΟΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την Φ.134673/2017/0034158/11-12-2017 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 (217Α΄), 
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τις διατάξεις 
του ν. 3838/2010 (49Α΄) και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 
3838/2010 και μετά το υπ’ αριθ. 08/03-03-2016 πρακτι-
κό της Γ΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 10-11-2008 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΟΥΚΑΝΑ Όνομα ΕΛΕΝ Όν. πατρός ΖΑΧΑ-
ΡΙΑ, γεν. 01-07-1956 στο ΙΡΑΚ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(9)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

  Με την Φ.144673/2017/0032219/15-12-2017 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με 
τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α) και του άρθρου 22 
παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθ. το υπ’ αριθ. 
17/17-10-2017 πρακτικό της Α΄ Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης του Υπουργείου Εσωτερικών πρακτικό της Επι-
τροπής Πολιτογράφησης που λειτουργεί στο Υπουργείο 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 15-06-2009 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΕΡΕΪΡΑ Όνομα ΜΑΡΙΑ- ΡΑΚΕΛ Όν. πατρός 
ΝΤΟΜΙΝΓΚΟΣ, γεν. 12-11-1964 στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(10)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.204582/2017/0035169/15-12-2017 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 

(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 26/22-09-2016 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της 
Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 29-04-2015 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο MENTH Όνομα ΛΙΖΑ Όν. πατρός ΚΑΛΕΜ, 
γεν. 02-06-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.207947/2017/0021484/15-12-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 18/24-11-2016 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας -Στερεάς 
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 29-12-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 

Επώνυμο ΣΚΡΑΠΑΛΛΙΟΥ Όνομα ΒΑΣΙΛ Όν. πατρός 
AZIZ, γεν. 15-02-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(11)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.1627/2017/0002122/08-12-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 14-09-2017 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώ-
νυμο) ΓΑΡΣΛΙΑΝ (πατρώνυμο) ΓΚΑΓΚΙΚ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-01-2011, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΟΖΑΝΗΣ, 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 07-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΑΡΣΛΙΑΝ (GHARSLYAN) (κύριο 

όνομα) ΓΚΑΓΚΙΚ (GAGIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΑΡΣΛΙΑΝ (GHARSLYAN) (κύριο 

όνομα) ΑΡΜΙΝΕ (ARMINE).
2. Με την Φ.2878/2017/0001729/08-12-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - 
Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 ΦEK 217Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 26-07-2017 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΕΟ (επώνυ-
μο) ΜΟΥΡΑΤΙ (πατρώνυμο) ΠΛΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-02-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΕΟΡΔΑΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
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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 13-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΙ (MURATI) (κύριο όνομα) 

ΠΛΛΟΥΜΠ (PLLUMB).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΙ (MURATI) (κύριο όνομα) 

ΜΕΛΙΤΑ (MELITA).
3. Με την Φ.2877/2017/0001728/08-12-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 26-07-2017 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΝΕΪΝΤΑ (επώνυ-
μο) ΜΟΥΡΑΤΙ (πατρώνυμο) ΠΛΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-07-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΕΟΡΔΑΙΑΣ, 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 13-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΙ (MURATI) (κύριο όνομα) 

ΠΛΛΟΥΜΠ (PLLUMB).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΙ (MURATI) (κύριο όνομα) 

ΜΕΛΙΤΑ (MELITA) .

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

ΚΑΓΙΑΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ι

(12)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.2854/2017/0001609/08-12-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - 
Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 03-07-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΛΙΟΝ (επώνυμο) ΜΕΜΙΟΥ 
(πατρώνυμο) ΧΑΛΙΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
20-03-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΙΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με 
την αριθ. 3936/30-06-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Μακεδονίας.

2. Με την Φ.2855/2017/0001611/08-12-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 03-07-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΛΕΟΝΙΣΑ (επώνυμο) ΜΕΜΙΟΥ 
(πατρώνυμο) ΧΑΛΙΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
01-10-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΙΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με 
την αριθ. 3935/30-06-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Μακεδονίας.

3. Με την αριθ. Φ.2879/2017/0002662/08-12-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 26-07-2017 δήλωση - αί-
τηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΧΙΛΕΝΚΟ (όνομα) ΜΑΞΙΜ (πατρώνυμο) ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ, που 
γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 20-04-1994, και κατοικεί 
στο Δήμο ΖΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της 
ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. 3967/
29-06-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυ-
τικής Μακεδονίας.  

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

ΚΑΓΙΑΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ι

(13)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.2864/2017/0001672/08-12-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδε-
κτή η από 13-07-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ (επώνυμο) 
ΜΠΕΛΜΠΑ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-06-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΕΟΡ-
ΔΑΙΑΣ, 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. 4164/11-07-2017 βεβαίωση της 
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Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

2. Με την Φ.2866/2017/0001676/08-12-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 13-07-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΛΣΑ (επώνυμο) ΑΛΛΟΥΣΙ 
(πατρώνυμο) ΛΟΥΦΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 30-12-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθ. 4188/11-07-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

3. Με την αριθ. Φ.2865/2017/0001909/08-12-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 13-07-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΠΕΛΜΠΑ (όνομα) ΚΛΟΝΤΙΑΝ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-07-1997, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΕΟΡΔΑΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. 4165/11-07-2017 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας. 

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

ΚΑΓΙΑΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ι

(14)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.2867/2017/0001677/08-12-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-

τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 13-07-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΡΒΙΝ (επώνυμο) ΑΛΙΜΕΤΑ 
(πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 26-05-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΕΟΡΔΑΙΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθ. 4198/12-07-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

2. Με την Φ.2868/2017/0001688/08-12-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 17-07-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ (επώνυμο) ΚΙΟΣ-
ΚΟΥ (πατρώνυμο) MONTI, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 01-10-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθ. 4212/12-07-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

3. Με την Φ.2869/2017/0001689/08-12-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 17-07-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑ (επώνυμο) ΚΙΟΣ-
ΚΟΥ (πατρώνυμο) MONTI, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 20-10-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθ. 4213/12-07-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας. 

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

ΚΑΓΙΑΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

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