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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 (1)
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών .

 1. Με την Φ. 143829/2017/0030387/06-02-2018 
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 ίσχυαν πριν την τροπο-
ποίησή τους με τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄) 
και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά 
το υπ’ αριθμ. 8/05-10-2017 πρακτικό της Γ΄ Επιτροπής 
Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται 
δεκτή η από 06-05-2008 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΟΝΤΟΡΟΒΑ Όνομα ΝΑΝΤΙΑ Όν. πατρός 
ΖΑΠΡΟ, γεν. 05-11-1963 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ. 143901/2017/0032399/06-02-2018 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 (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 υπ' αριθμ. 9/18-10-2017 πρακτι-

κό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 18-06-2008 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΣΑΝΙ Όνομα ΙΛΙΡΙΑΝ Όν. πατρός ΧΥΣΕΝ, 
γεν. 03-04-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ. 144529/2017/0037868/06-02-2018 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 υπ’ αριθμ. 11/15-11-2017 πρα-
κτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 15-05-2009 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΛΕΖΗ Όνομα ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ Όν. πατρός 
ΣΑΜΙ, γεν. 09-01-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ. 146010/2017/0031533/06-02-2018 
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 ίσχυαν πριν την τροπο-
ποίησή τους με τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄) 
και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το 
υπ’ αριθμ. 16/10-10-2017 πρακτικό της Α΄ Επιτροπής 
Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται 
δεκτή η από 12-06-2008 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΑΡΟΥΦ Όνομα ΑΧΜΑΝΤ Όν. πατρός 
ΖΙΑΝΤ, γεν. 04-01-1976 στον ΛΙΒΑΝΟΣ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ. 123376/2017/0037717/06-02-2018 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 (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 υπ’ αριθμ. 5/22-06-2017 πρακτι-
κό της Γ΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 15-05-2008 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΤΑΦΑ Όνομα ΣΠΕΤΙΜ Όν. πατρός ΧΑΣΑΝ, 
γεν. 19-07-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ. 157528/2017/0030434/06-02-2018 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 (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 υπ’ αριθμ. 8/05-10-2017 πρακτι-
κό της Γ΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 04-12-2007 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΒΑΡΗ Όνομα ΕΝΤΕΛΑ Όν. πατρός ΑΝΕΣΤΗ, 
γεν. 10-01-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(2)    
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ. 209051/2017/0036885/06-02-2018 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 34/20-06-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 
28-05-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΙΛΑ Όνομα ΡΙΓΚΕΛΣ Όν. πατρός ΚΟΣΜΑ, 
γεν. 21-03-1987 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ. 209098/2017/0036993/06-02-2018 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 7/2017/02-03-2017 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 01-09-2011 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΕΤΡΟΣΙΑΝ Όνομα ΡΑΤΣΙΚ Όν. πατρός 
ΣΕΝΤΡΑΚ, γεν. 20-03-1979 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ. 209849/2018/0000473/06-02-2018 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 8/22-02-2017 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 
12-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΚΑ Όνομα ΑΝΝΑ Όν. πατρός ΚΕΣΑΡ, γεν. 
31-07-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ. 210111/2018/0000463/06-02-2018 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 33/15-09-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 24-03-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΙΚΟΛΛΙ Όνομα ΛΙΖΑ Όν. πατρός ΚΟΛ, γεν. 
06-04-1962 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ. 210116/2017/0036250/06-02-2018 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 33/15-09-2017 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής 
Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 14-02-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλ-
λογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΡΑΚΗ Όνομα ΝΤΟΝΙΚΑ Όν. πατρός ΣΩΤΗΡ, 
γεν. 27-12-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(3)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών .

 1. Με την Φ. 196957/2017/0034093/05-02-2018 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 3/22-01-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται 
δεκτή η από 01-08-2012 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΙΤΜΟ Όνομα ΓΙΟΧΑΝΑ ΑΝΝΕΛΙ Όν. πατρός 
ΠΕΡΤΤΙ ΓΙΟΥΧΑΝΙ, γεν. 15-11-1971 στην ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ. 203418/2017/0035059/05-02-2018 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 15/23-03-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 24-01-2013 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ Όνομα ΜΙΜΟΖΑ Όν. πατρός 
ΑΒΝΙ, γεν. 28-11-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ. 205041/2017/0037713/05-02-2018 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 18/2016/13-09-2016 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
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γίνεται δεκτή η από 10-02-2011 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΑΠΙ Όνομα ΕΡΜΙΡΑ Όν. πατρός ΠΕΡΤΕΦ, 
γεν. 30-07-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ. 144344/2017/0030390/05-02-2018 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 (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 υπ’ αριθμ. 8/05-10-2017 πρακτι-
κό της Γ΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 25-03-2007 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΤΣΟ Όνομα ΙΝΤΑ Όν. πατρός ΒΑΣΚΕ, γεν. 
26-08-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ. 144567/2017/0038240/05-02-2018 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 (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 υπ’ αριθμ. 7/21-09-2017 πρα-
κτικό της Γ΄Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 14-04-2009 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΟΜΑΝΟΒΣΚΑ Όνομα ΕΥΑ Όν. πατρός ΓΙΕΖΙ, 
γεν. 08-09-1974 στην ΠΟΛΩΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ. 210181/2017/0037321/05-02-2018 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 11/2017/10-07-2017 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 07-07-2011 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΟΥΡΟΥΝ Όνομα ΟΛΓΑ Όν. πατρός ΜΙΚΟΛΑ, 
γεν. 20-11-1970 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(4)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών .

   1. Με την Φ. 209804/2017/0037543/06-02-2018 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 3/26-01-2017 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 
27-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΟΥΣΑΝ Όνομα ΤΟΜΑΣ Όν. πατρός ΑΡΣΕΝ, 
γεν. 21-03-1994 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ. 209960/2017/0035080/06-02-2018 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 19/18-07-2017 πρακτικό της Επιτρο-
πής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η 
από 28-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΟΥΣΤΕΜΙ Όνομα ΤΑΜΠΕΝΕ Όν. πατρός 
ΛΟΥΑΝ, γεν. 29-11-1958 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ. 210029/2017/0035784/06-02-2018 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 18/14-07-2017 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 21-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλ-
λογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΡΙΦΤΗ Όνομα ΙΛΒΑΝΑ Όν. πατρός ΗΛΙΑ, 
γεν. 05-11-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ. 210045/2017/0035843/06-02-2018 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 10/2017/04-07-2017 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 03-11-2011 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΩΣΤΙΚΟΥ Όνομα ΜΑΡΙΑ Όν. πατρός ΘΑΝΑΣΗΣ, 
γεν. 16-02-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ. 210186/2017/0037376/06-02-2018 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 37/06-10-2017 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής 
Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 15-05-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλ-
λογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΠΙΝΟ Όνομα ΓΙΩΡΓΙΑ Όν. πατρός ΘΩΜΑ, 
γεν. 16-01-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ. 208938/2017/0038626/06-02-2018 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 36/29-06-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 
18-02-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΛΜΠΑΝ Όνομα ΒΛΑΝΤΙΣΛΑΒ Όν. πατρός 
ΜΙΧΑΗΛ, γεν. 18-08-1995 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
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7. Με την Φ. 210249/2017/0038502/06-02-2018 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 39/13-10-2017 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής 
Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 08-09-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλ-
λογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΡΑΚΙ Όνομα ΑΛΜΑ Όν. πατρός ΧΡΗΣΤΟ, 
γεν. 07-07-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την Φ. 147800/2017/0033284/06-02-2018 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 (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 υπ’ αριθμ. 8/04-10-2017 πρακτι-
κό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 26-05-2009 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΤΣΙ Όνομα ΣΤΕΛΙΟ Όν. πατρός ΧΥΣΕΝ, 
γεν. 13-06-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την Φ. 210002/2017/0039033/06-02-2018 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 12/10-05-2017 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 19-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλ-
λογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΤΟΥΑ Όνομα ΜΙΡΕΛΑ Όν. πατρός ΓΚΑΚΙΟ, 
γεν. 24-07-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(5)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών .

 1. Με την Φ. 133604/2018/0000002/06-02-2018 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 (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 υπ’ αριθμ. 16/10-10-2017 πρα-
κτικό της Α΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 26-01-2009 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΖΙΡΩΒ Όνομα ΖΙΑΤΙΝ Όν. πατρός ΡΑΜΑΖΑΝ, 
γεν. 21-12-1967 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ. 115839/2017/0038976/06-02-2018 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 (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 υπ’ αριθμ. 11/15-11-2017 πρα-
κτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 23-05-2006 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΝΤΟΡΟ Όνομα ΑΝΤΕΛΕ Όν. πατρός 
ANTONIO, γεν. 27-05-1952 στην ΙΤΑΛΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ. 139661/2018/0000721/06-02-2018 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 (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 υπ’ αριθμ. 3/09-05-2017 πρακτι-
κό της Α΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών/γίνεται δεκτή η από 18-12-2009 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΡΙΜΠΙΣ Όνομα ΧΑΛΙΝΤ Όν. πατρός 
ΜΠΟΥΣΑΪΜΠ, γεν. 13-12-1962 στο ΜΑΡΟΚΟ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ. 139611/2017/0038965/06-02-2018 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 (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 υπ’ αριθμ. 11/15-11-2017 πρα-
κτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 29-11-2007 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΟΠΑ Όνομα ΛΑΚΡΑΜΙΟΑΡΑ ΜΑΡΙΑ Όν. πα-
τρός ΑΟΥΡΕΛ, γεν. 26-03-1970 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(6)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών .

   1. Με την Φ. 206570/2017/0038099/06-02-2018 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 7/31-01-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 
12-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΟΥΝΓΚ ΒΑΝ Όνομα ΝΤΟΑΝ Όν. πατρός 
XI ΚΕΤ, γεν. 25-03-1976 στο ΒΙΕΤΝΑΜ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ. 208903/2017/0038101/06-02-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
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ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 62/07-10-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 17-02-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΟΥΝΤΚΟΒΣΚΑ Όνομα ΟΞΑΝΑ Όν. πατρός 
ΜΙΚΟΛΑ, γεν. 07-03-1970 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ. 147057/2017/0036984/06-02-2018 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 υπ’ αριθμ. 2116/29-05-2017 
πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με το 
οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι αντιρρήσεις που υπέ-
βαλλε ο αιτών κατά του 25/13-11-2014 πρακτικού της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελ-
λάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 14-09-2012 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΕΝΙΕΛΙ Όνομα ΜΠΕΖΑΝ Όν. πατρός ΤΖΕΜΙΛ, 
γεν. 22-12-1958 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ. 146761/2017/0038949/06-02-2018 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 (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 υπ’ αριθμ. 11/15-11-2017 πρα-
κτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών/γίνεται δεκτή η από 18-02-2009 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΝΤΡΕΓΙΕΒΑ Όνομα ΝΑΤΑΛΙΑ Όν. πατρός 
ΓΙΕΒΓΚΕΝ, γεν. 12-07-1971 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ. 200921/2017/0038956/06-02-2018 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 (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 υπ’ αριθμ. 11/15-11-2017 πρα-
κτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 28-07-2005 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΪΡΑΠΕΤΙΑΝ Όνομα ΕΥΓΕΝΙΑ Όν. πατρός 
ΒΑΛΕΡΙ, γεν. 08-12-1982 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

   (7)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών .

1 . Με την Φ. 203474/2018/0000094/06-02-2018 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 14/21-04-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - 
Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 24-09-2013 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΝΟ Όνομα ΜΑΜΟΥΝΤΙΕ Όν. πατρός 
ΜΟΥΤΣΟ, γεν. 20-05-1957 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ. 210169/2017/0037304/06-02-2018 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 14/26-09-2017 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 14-08-2013 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΙΑΛΛΙ Όνομα ΑΝΤΡΙΑΝ Όν. πατρός ΓΚΕΖΙΜ, 
γεν. 29-11-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ. 143338/2017/0038248/06-02-2018 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 (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 υπ’ αριθμ. 17/17-10-2017 πρα-
κτικό της Α΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 26-06-2008 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΡΚΟΒΙΤΣ Όνομα ΝΤΡΑΓΚΑΝΑ Όν. πατρός 
ΡΑΝΤΙΒΟΓΙΕ, γεν. 22-07-1974 στην ΣΕΡΒΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ. 106899/2017/0038282/06-02-2018 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 (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 υπ’ αριθμ. 17/17-10-2017 πρα-
κτικό της Α΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 21-07-2009 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΑΜΠΙΝΣΚΙ Όνομα ΤΑΤΙΑΝΑ Όν. πατρός 
ΜΙΧΑΗΛ, γεν. 02-10-1981 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ. 197428/2017/0035203/06-02-2018 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 (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 υπ’ αριθμ. 11/15-11-2017 πρα-
κτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 30-04-2008 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΡΑΝΤΙΑΝ Όνομα ΛΑΡΙΣΑ Όν. πατρός 
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ, γεν. 20-10-1955 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
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(8)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ. 205075/2017/0037215/07-02-2018 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 του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΠΟΥΡΑΝΙ Όνομα ΑΡΚΙΛΕ Όν. πατρός 
ΤΖΕΜΑΛ, γεν. 23-03-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ. 207941/2018/0000921/07-02-2018 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 13/19-05-2017 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και 
Δυτικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 21-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΜΠΡΑΧΑΜΙΑΝ Όνομα ΜΙΚΑΕΛ Όν. πατρός 
ΠΕΤΡΟΣ, γεν. 04-02-1976 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ. 208816/2017/0027228/07-02-2018 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 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 ΧΟΤΖΑ Όνομα ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ Όν. πατρός 
ΧΙΚΜΕΤ, γεν. 25-12-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ. 208832/2017/0038795/07-02-2018 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 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 της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΟΣΛΛΟΥΚΟΥ Όνομα ΛΟΥΛΕΖΙΜΕ Όν. πα-
τρός ΣΑΝΤΙΚ, γεν. 18-12-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ. 208932/2017/0027739/07-02-2018 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 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 της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΑΣΙΟΥΤΑ Όνομα ΟΛΓΑ Όν. πατρός ΝΤΑΝΙΛΟ, 
γεν. 02-10-1955 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ. 210180/2017/0038243/07-02-2018 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 49/21-09-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 
24-04-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΑΚΟ Όνομα ΜΠΕΣΝΙΚ Όν. πατρός 
ΜΠΙΛΜΠΙΛ, γεν. 21-08-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι 

(9)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών .

 1. Με την Φ. 204221/2017/0033900/05-02-2018 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 21/07-07-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλά-
δας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 20-01-2014 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΑΒΟ Όνομα ΜΙΡΒΑΝΑ Όν. πατρός ΓΙΑΣΑΡ, 
γεν. 02-03-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ. 205044/2017/0037714/05-02-2018 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 24/22-09-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλά-
δας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 10-12-2013 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΟΓΚΡΑΝΑΪ Όνομα ΜΠΛΕΝΤΑΡ Όν. πατρός 
ΚΡΙΣΤΟ, γεν. 25-11-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ. 209176/2017/0039015/05-02-2018 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 14/25-05-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου γίνεται δεκτή 
η από 01-12-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΪΣΕ Όνομα ΜΑΡΙΝΑ - ΝΤΟΜΠΡΙΝΑ Όν. 
πατρός ΛΑΖΑΡ, γεν. 10-05-1971 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ. 202798/2017/0033921/05-02-2018 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 
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(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 13/15-12-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Αιγαίου 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου γίνεται δεκτή η 
από 02-12-2014 αίτηση  πολιτογράφησης του  αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΛΛΑ Όνομα ΦΑΤΙΟΝ Όν. πατρός ΣΚΕΝΤΕΡ, 
γεν. 10-04-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ. 204781/2017/0035025/05-02-2018 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα ελληνικής ιθα-
γένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως 
ισχύουν και μετά το 57/30-08-2016 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής γίνεται δεκτή η από 14-03-2013 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΕΛΙ Όνομα ΣΚΕΛΚΙΜ Όν. πατρός ΚΕΜΑΛ, 
γεν. 29-03-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ. 204895/2017/0038704/05-02-2018 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 64/22-09-2016 πρακτικό της Επι-
τροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 25-04-2013 αίτηση 
πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΡΙΦΤΗ Όνομα ΚΟΖΕΤΑ Όν. πατρός ΜΙΧΑΛ, 
γεν. 28-09-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ. 206019/2017/0029467/05-02-2018 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 28/20-04-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 27-02-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΑ Όνομα ΒΑΣΙΛ Όν. πατρός ΘΩΜΑ, γεν. 
11-07-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(10)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών .

 1. Με την Φ. 208811/2017/0027219/07-02-2018 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 73/18-11-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 

και Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 25-09-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΟΤΖΑ Όνομα ΣΚΕΝΤΕΡ Όν. πατρός ΡΑΜΑ-
ΖΑΝ, γεν. 02-03-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ. 209894/2018/0000505/07-02-2018 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 12/29-08-2017 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 21-05-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΝΟ Όνομα ΜΙΡΕΛΑ Όν. πατρός ΦΟΥΑΤ, 
γεν. 15-03-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ. 210109/2017/0036201/07-02-2018 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 36/03-10-2017 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και 
Δυτικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 27-05-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΤΣΟΡΡΙ Όνομα ΜΙΜΟΖΑ Όν. πατρός 
ΓΙΑΚΟΥΠ, γεν. 25-03-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ. 210188/2017/0037380/07-02-2018 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 19/24-05-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 18-12-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΩΝΗ Όνομα ΒΕΡΑ Όν. πατρός ΠΙΕΤΕΡ, γεν. 
03-08-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ. 210206/2017/0037442/07-02-2018 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 54/05-10-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 
10-06-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΟΥΜΕΡΑ Όνομα ΑΜΠΝΤΑΛ ΡΑΖΑΚ Όν. πα-
τρός ΧΑΜΝΤΙ, γεν. 22-09-1956 στην ΣΥΡΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ  
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*02005652102180008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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