
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

2 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

3 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

4 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

5 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-
γένειας της ΒΑΣΙΛΗ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΙΩΡΓΗ.

8 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-
γένειας της ΒΑΣΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΙΩΡΓΗ.

9 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-
γένειας του ΠΟΤΣΗ ΛΑΖΑΡ του ΒΑΣΙΛ.

10 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

11 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

12 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

13 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ.148037/2017/0030919/15-12-2017 από-
φαση 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 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 05-01-2015 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ, 
γίνεται δεκτή η από 05-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΛΧΙΣ ΚΟΤΣΑΜΑΝΙΔΗΣ Όνομα ΤΖΕΣΣΙΚΑ 
Όν. πατρός ΙΒΟ ΜΑΤΕΟ, γεν. 23-10-1979 στην ΒΟΛΙΒΙΑ, 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.197160/2015/0021189/15-12-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
ελληνικς ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 09-03-2015 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 09-03-2015 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΟΤΟ Όνομα ΚΡΙΣΤΙ Όν. πατρός ΝΙΚΗΤΑ, γεν. 
13-04-1990 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελλη-
νικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.197659/2015/0028531/15-12-2017 από-
φαση 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 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 19-03-2015 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 19-03-2015 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΔΗΜΑ Όνομα ΓΙΑΝΝΗ Όν. πατρός ΝΙΚΟ, γεν. 
18-08-1988 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελλη-
νικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.148038/2017/0030918/15-12-2017 από-
φαση 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 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 05-01-2015 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ, 
γίνεται δεκτή η από 05-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΛΧΙΣ ΚΟΤΣΑΜΑΝΙΔΗΣ Όνομα ΙΒΟ Όν. 
πατρός ΙΒΟ ΜΑΤΕΟ, γεν. 19-08-1982 στην ΒΟΛΙΒΙΑ, για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.148041/2017/0030920/15-12-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
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φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 05-01-2015 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ, 
γίνεται δεκτή η από 05-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΛΧΙΣ ΚΟΤΣΑΜΑΝΙΔΗΣ Όνομα ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΑΥΛΟΣ Όν. πατρός ΙΒΟ ΜΑΤΕΟ, γεν. 08-03-1989 στην 
ΒΟΛΙΒΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.194711/2017/0036207/15-12-2017 από-
φαση 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 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 24-05-2011 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΣΑΝΤΙΑΓΟ, γίνεται 
δεκτή η από 03-05-2011 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΝΙΖΑΓΑ ΣΑΝΤΟΣ Όνομα ΟΥΓΟ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟ Όν. πατρός ΟΥΓΟ ΕΝΡΙΚΕ, γεν. 11-06-1981 στην 
ΧΙΛΗ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.194710/2017/0000667/15-12-2017 από-
φαση 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 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 03-05-2011 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ, γίνεται 
δεκτή η από 03-05-2011 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΝΙΖΑΓΑ ΣΑΝΤΟΣ Όνομα ΔΙΕΓΟ ΔΑΝΙΕΛ 
Όν. πατρός ΟΥΓΟ ΕΝΡΙΚΕ, γεν. 16-07-1983 στην ΧΙΛΗ, για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την Φ.131531/2017/0035255/15-12-2017 από-
φαση 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 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 26-01-2011 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στην ΤΑΜΠΑ, γίνεται 
δεκτή η από 26-01-2011 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΙΟΥΝΑΚΟΥ Όνομα ΠΡΙΣΙΛΛΑ Όν. πατρός 
ΓΛΕΝΤΟΥΣΗΣ, γεν. 01-09-1948 στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕ-
ΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την Φ.42821/2017/0036255/15-12-2017 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα ελληνικής 
ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 12-03-2015 αίτηση 
πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ Όνομα ΧΡΗΣΤΟΣ Όν. πατρός 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, γεν. 31-12-1946 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την Φ.148040/2017/0034015/15-12-2017 από-
φαση 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 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 05-01-2015 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στην ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, γί-
νεται δεκτή η από 16-04-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΧΛΙΣ ΚΟΤΣΑΜΑΝΙΔΗΣ Όνομα ΜΑΤΕΟ 
Όν. πατρός ΙΒΟ ΜΑΤΕΟ, γεν. 03-01-1986 στην ΒΟΛΙΒΙΑ, 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ   

Ι

(2)  
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ.204067/2017/0032335/15-12-2017 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα ελληνικής 
ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν και μετά το 24/30-06-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 
25-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΑΓΙΑ Όνομα ΕΡΜΕΛΙΝΤΑ Όν. πατρός ΣΚΕΛ-
ΚΙΜ, γεν. 27-08-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.205096/2017/0032339/15-12-2017 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 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 30/20-10-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου γίνεται δεκτή 
η από 11-05-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΠΟΥΡΑΝΙ Όνομα ΚΛΕΜΕΝΤΙΝΑ Όν. πα-
τρός ΜΠΑΛΙΛ, γεν. 30-08-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.203753/2017/0032939/15-12-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα ελλη-
νικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 
Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 10/13-05-2016 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Ανατολικής Μακεδονίας 
- Θράκης γίνεται δεκτή η από 08-04-2015 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΑΛΣΤΙΑΝ Όνομα ΧΑΪΚ Όν. πατρός ΣΠΑΡ-
ΤΑΚ, γεν. 08-02-1968 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.208484/2017/0034834/15-12-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα ελλη-
νικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 
Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 14/23-05-2017 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και 
Δυτικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 05-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΝΑΪ Όνομα ΕΡΓΚΥΣ Όν. πατρός ΑΣΤΡΙΤ, 
γεν. 16-08-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.
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5. Με την Φ.207969/2017/0033521/15-12-2017 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 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 25/15-09-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου γίνεται δεκτή 
η από 02-04-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΡΓΚΙΟΝΙ Όνομα ΒΙΟΛΛΤΣΑ Όν. πατρός 
ΝΤΕΝΤ, γεν. 17-05-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.138504/2017/0034835/15-12-2017 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα ελληνικής 
ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν και μετά το 4/20-03-2013 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης γίνεται δεκτή 
η από 23-09-2010 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΤΙΦΙ Όνομα ΣΕΛΜΑΝ Όν. πατρός ΣΕΡΙΦ, 
γεν. 01-01-1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ   

Ι

(3)  
 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών .

 1. Με την Φ.175477/2016/0027913/15-12-2017 από-
φαση 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 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 12-02-2015 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 12-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΡΙΜΗΣ Όνομα ΝΙΚΟΣ Όν. πατρός ΗΛΙΑΣ, 
γεν. 13-08-1953 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.137291/2014/0020001/15-12-2017 από-
φαση 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 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 21-03-2013 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΤΕΛ ΑΒΙΒ, γίνεται 
δεκτή η από 21-01-2013 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΣΤΑΚΗ Όνομα ΑΛΙΣ Όν. πατρός ΛΕΩΝ, 
γεν. 02-04-1945 στην ΑΙΓΥΠΤΟΣ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.146934/2016/0031487/15-12-2017 από-
φαση 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 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 21-01-2015 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 

δεκτή η από 21-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΕΣΑΪ Όνομα ΤΖΟΥΛΙΕΤΑ Όν. πατρός ΟΘΩΝ, 
γεν. 23-11-1952 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.146941/2016/0031490/15-12-2017 από-
φαση 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 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 21-01-2015 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 21-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΝΙΔΗ Όνομα ΑΝΔΡΙΑΝΑ Όν. πατρός ΚΡΙΣ-
ΤΟ, γεν. 17-01-1954 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.197065/2015/0028963/15-12-2017 από-
φαση 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 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 17-03-2015 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 17-03-2015 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΩΤΟΣ Όνομα ΘΕΟΦΑΝΗΣ Όν. πατρός 
ΑΝΤΡΕΑΣ, γεν. 14-07-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.197686/2015/0028597/15-12-2017 από-
φαση 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 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 10-03-2015 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 10-03-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΜΠΡΟΥ Όνομα ΜΑΡΙΝΑ Όν. πατρός ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΗΣ, γεν. 25-03-1987 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.197655/2015/0028509/15-12-2017 από-
φαση 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 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 12-03-2015 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 12-03-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΚΑΒΕΣΗ Όνομα ΕΥΤΥΧΙΑ Όν. πατρός ΜΙΛ-
ΤΟ, γεν. 10-07-1941 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την Φ.197642/2015/0028389/15-12-2017 από-
φαση 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 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 12-03-2015 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 12-03-2015 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΚΑΒΕΣΗ Όνομα ΟΔΥΣΣΕΑΣ Όν. πατρός 
ΓΚΙΚΕ, γεν. 03-12-1940 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.
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9. Με την Φ.198257/2016/0025979/15-12-2017 από-
φαση 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 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 20-04-2015 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 20-04-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΚΟΥΤΣΗ Όνομα ΙΩΑΝΝΑ Όν. πατρός ΜΙ-
ΚΕΛ, γεν. 04-08-1993 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την Φ.198412/2016/0026028/15-12-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα ελληνικής 
ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν και μετά την από 22-04-2015 έκθεση του 
Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 
22-04-2015 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΓΚΑ ΛΙΑΜΕ Όνομα ΠΙΕΡΙΝΑ Όν. πατρός 
ΘΩΜΑΣ, γεν. 16-10-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

11. Με την Φ.197653/2016/0012088/15-12-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα ελληνικής 
ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν και μετά την από 02-03-2015 έκθεση του 
Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 
02-03-2015 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΧΜΟΥΤΙ Όνομα ΕΛΕΝΑ Όν. πατρός ΑΡΙΣ-
ΤΟΤΕΛ, γεν. 12-11-1961 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ   

Ι

(4)  
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ.206089/2017/0032501/15-12-2017 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 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 38/15-12-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου γίνεται δεκτή 
η από 27-11-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΣΑ Όνομα ΙΛΜΙ Όν. πατρός ΧΑΛΙΛ, γεν. 
10-04-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελλη-
νικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.208874/2017/0034707/15-12-2017 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 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 64/14-10-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 

και Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 12-03-2015 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΡΚΟΥ Όνομα ΑΝΤΕΛΑ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛ, 
γεν. 16-10-1989 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.207086/2017/0032506/15-12-2017 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 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 34/17-11-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου γίνεται δεκτή 
η από 16-11-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΕΛΕ Όνομα ΕΛΒΙΡΑ Όν. πατρός ΒΑΝΓΚΕΛ, 
γεν. 29-08-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.142865/2017/0035841/15-12-2017 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 
(217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 22 
παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το αριθμ. 11/05-09-2017
πρακτικό της Α΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 10-10-2008 αίτη-
ση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΡΓΚΗΣ Όνομα ΜΕΤΤΙ Όν. πατρός ΓΙΟΥ-
ΧΑΝΝΑ, γεν. 01-10-1961 στο ΙΡΑΚ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.143483/2017/0035896/15-12-2017 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 
(217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 22 
παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το αριθμ. 12/12-09-2017
πρακτικό της Α΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 31-12-2008 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΡΑΣΙΝΤ Όνομα ΑΟΥΡΑΝΤ Όν. πατρός ΝΟΟΡΙ, 
γεν. 12-09-1973 στο ΙΡΑΚ, για την απόκτηση της Ελληνι-
κής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.209152/2017/0029266/15-12-2017 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 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 40/13-07-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 
29-05-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΝΕ Όνομα ΦΛΟΡΑ Όν. πατρός ΤΖΑΦΕΡ, 
γεν. 26-01-1962 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.208940/2017/0027749/15-12-2017 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 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 71/11-11-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 09-09-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΑΧΟΛΑΡΙ Όνομα ΠΡΠΑΡΙΜ Όν. πατρός ΧΥ-
ΣΕΝΙ, γεν. 06-07-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ   

Ι

(5)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την Φ.6906/2017/0005961/08-12-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ  217 Α΄), γίνεται δεκτό 
το από 15-03-2017 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με 
στοιχεία (επώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (όνομα) ΛΙΒΙΑ ΑΝΑΣ-
ΤΑΣΙΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΩΝΙΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΠΟΛΩΝΙΑ την 03-12-2015, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   

Ι

(6)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την Φ.4007/2017/0000417/06-11-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ  217 Α΄)
γίνεται δεκτό το από 27-03-2017 αίτημα του πατέρα 
του ανήλικου, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΩΚΑΣ (όνομα) 
ΝΤΙΕΓΚΟ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-08-1999, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 1438/1984. 

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ   

Ι

(7)  
 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας της ΒΑΣΙΛΗ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΙΩΡΓΗ. 

 Με την Φ. 449/2017/0000953/06-11-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -

Δυτικής Μακεδονίας ανακαλείται η με αριθμ. Φ125/
8048/24-10-2005 απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ, με την οποία 
έγινε δεκτό το αίτημα της υπό στοιχεία: (επώ-
νυμο) ΒΑΣΙΛΗ (όνομα) ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ (πατρώνυ-
μο) ΓΙΩΡΓΗΣ, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 
28-02-1984, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1
εδ. α΄ του ΚΕΙ (ν.δ. 3370/1955) για τους λόγους που 
αναφέρονται στο σκεπτικό της ανακλητικής από-
φασης. 

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

   Ι

 (8) 
 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας της ΒΑΣΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΙΩΡΓΗ. 

 Με την αριθμ. Φ. 450/2017/0001012/06-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας ανακαλείται η με αριθμ. 
Φ124/8047/24-10-2005 απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ, με την οποία έγινε δεκτό 
το αίτημα της υπό στοιχεία: (επώνυμο) ΒΑΣΙΛΗ (όνομα) 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΗΣ, που γεννήθηκε στην 
Αλβανία την 19-01-1981, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ. 2 
του ν. 3284/2004, για τους λόγους που αναφέρονται στο 
σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης. 

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Ι   

(9)  
 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας του ΠΟΤΣΗ ΛΑΖΑΡ του ΒΑΣΙΛ. 

 Με την Φ. 157/2017/0000650/29-08-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτικής Μακεδονίας ανακαλείται η με αριθμ. Φ150/ 
434/05/28-03-2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ, με την οποία έγινε δεκτό το 
αίτημα του υπό στοιχεία: (επώνυμο) ΠΟΤΣΗ (όνομα) 
ΛΑΖΑΡ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην Αλ-
βανία την 31/05/1969, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας για τον ίδιο με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
1 εδ. α΄  του ν.δ. 3370/1955 και για την ανήλικη κόρη 
του υπό στοιχεία: (επώνυμο) ΠΟΤΣΗ (όνομα) ΣΟΦΙΑ 
που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 15/10/1999, με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1438/1984, για 
τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της ανα-
κλητικής απόφασης. 

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 
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   (10)  
 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ.9398/2017/0001073/21-11-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτικής Μακεδονίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 16-01-2017 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΔΑΜΑΪ (DHAMAJ) 
ΜΑΤΙΛΝΤΑ (MATILDA) ον. πατρός ΜΠΑΝΙ (ΒΑΝΙ), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.ΔΤ.Ο.) 
με αριθμό Α242258, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
27-01-1982 και κατοικεί στο Δήμο ΜΕΤΣΟΒΟΥ.

2. Με την Φ.9388/2017/0002080/21-11-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτικής Μακεδονίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 30-12-2016 αίτηση πολιτογράφη-
σης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομο-
γενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΘΟΔΩΡΗ (THODHORI) 
ΚΛΟΝΤΙΑΝ (KLODJAN) ον. πατρός ΑΝΤΩΝΗΣ (ANDON), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α490657, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 14-02-1976 και κατοικεί στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ.

3. Με την Φ.1447/2017/0003135/21-11-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτικής Μακεδονίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 23-11-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΑΣΟΣ (KASO) ΑΝ-
ΔΡΕΑΣ (ANDREA) ον. πατρός ΧΑΡΙΤΟΣ (HARITO), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α454325, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
15-04-1969 και κατοικεί στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ.

4. Με την Φ.9337/2017/0003137/21-11-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτικής Μακεδονίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 23-11-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΝΓΚΕΛΕ (NGJELE) 
ΜΑΤΙΛΝΤΑ (MATILDA) ον. πατρός ΒΑΣΙΛ (VASIL), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α490171, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
31-12-1984 και κατοικεί στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ.

5. Με την Φ.9433/2017/0003131/21-11-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτικής Μακεδονίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 01-02-2017 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΑΦΤΑΝΗ 
(KAFTANI) ΚΛΕΜΕΝΤΙΝΑ (KLEMENTINA) ον. πατρός ΠΕ-
ΤΡΟ (PETRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α244740, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-04-1963 και κατοικεί στο Δήμο 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ.

6. Με την Φ.9407/2017/0001105/21-11-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτικής Μακεδονίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 19-01-2017 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΒΡΕΝΟΥ (VRENOS) 
ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA) ον. πατρός ΔΗΜΗΤΡΗΣ (DHIMITRI), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α481943, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 06-03-1968 και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΝΙΤΣΑΣ.

7. Με την Φ.9297/2017/0002489/21-11-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτικής Μακεδονίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 07-11-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΙΚΑΣ (ΝΙΚΑ) ΣΠΥ-
ΡΟΣ (SPIRO) ον. πατρός ΔΗΜΗΤΡΗΣ (DHIMITER), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α236073, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
01-11-1979 και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΝΙΤΣΑΣ.

8. Με την Φ.9286/2017/0003136/21-11-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτικής Μακεδονίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 03-11-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΟΖΟΣ (ΒΟΖΟ) 
ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND) ον. πατρός ΖΩΗ (ΖΟΙ), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α481567, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
09-06-1967 και κατοικεί στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ.

9. Με την Φ.8895/2017/0001091/21-11-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτικής Μακεδονίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 27-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΣΙΠΗΣ (CIPI) ΣΙΜΟΝ 
(SIMON) ον. πατρός ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ (NIKOLLAQ), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α482238, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
03-02-1994 και κατοικεί στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ.

10. Με την Φ.7172/2017/0003218/21-11-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτικής Μακεδονίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 21-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΣΤΕΦΑΝΗΣ (STEFANI) 
ΓΚΕΡΓΚΗΣ (GJERGJI) ον. πατρός ΣΤΑΥΡΗΣ (STAVRI), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α239932, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
10-03-1964 και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΝΙΤΣΑΣ.

11. Με την Φ.9413/2017/0001178/21-11-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτικής Μακεδονίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) 
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γίνεται αποδεκτή η από 24-01-2017 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΟΤΣΗΣ (POCI) 
ΝΙΚΟΛΑΣ (NIKOLLA) ον. πατρός ΘΩΜΑΣ (ΤΗΟΜΑ), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α490686, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
07-05-1962 και κατοικεί στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ.

12. Με την Φ.9432/2017/0003141/21-11-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτικής Μακεδονίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 01-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΑΦΤΑΝΗΣ (KAFTANI) 
ΚΟΣΜΑΣ (ΚΟΖΜΑ) ον. πατρός ΠΕΤΡΟ (PETRO), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α241094, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
12-09-1956 και κατοικεί στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ.

13. Με την Φ.9408/2017/0001086/21-11-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτικής Μακεδονίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 19-01-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΒΡΕΝΟΥ (VRENOS) 
ΙΩΑΝΝΑ (JOANA) ον. πατρός ΣΕΦΟΥΛΑ (SEFULLA), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α481945, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
06-01-1992 και κατοικεί στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ.

14. Με την Φ.9397/2017/0001085/11-12-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –
Δυτικής Μακεδονίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 16-01-2017 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΔΑΜΑΪ (DHAMAJ) 
ΜΙΚΕΛ (MIKEL) ον. πατρός ΛΟΥΚΑΝ (LLUKAN), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α481977, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
03-04-1972 και κατοικεί στο Δήμο ΜΕΤΣΟΒΟΥ. 

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ   

Ι

(11)  
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα. 

 Με την Φ.7265/2017/0002863/21-11-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -
Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα ελληνικής ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
06-11-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΓΚΡΙΣΕΛΝΤΑ (επώνυμο) ΛΛΕΣΙ (πα-
τρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
22-08-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ, 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 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθμ. 24202 / 23-10-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ   

Ι

(12)  
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου. 

 Με την Φ.7246/2017/0002639/21-11-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ  76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 20-10-2017 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΓΚΙΣΑ (επώνυμο) 
ΚΟΥΣΤΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 04-02-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΣΕΡΡΩΝ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
09-05-2001 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής 
επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΣΤΑ (KUSHTA)
(κύριο όνομα) ΑΓΚΡΟΝ (AGRON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΣΤΑ (KUSHTA)
(κύριο όνομα) ΡΟΥΝΤΙΝΑ (RUDINA) .

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(13)
      Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα. 

 Με την Φ.7224/2017/0002378/21-11-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα ελληνικής ιθαγένειας 
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(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
22-09-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΡΕΝΑΛΝΤΟ (επώνυμο) ΓΚΟΡΡΙΤΣΑ 
(πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
07-08-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ, 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 30-06-2016 

σύμφωνα με την αριθμ. 30324/24-04-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02048652912170008*
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