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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Αποδοχή αιτήσεως ανάκτησης της ελληνικής ιθα-

γένειας της ΤΣΑΛΛΗ ΛΑΖΩΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και 

της ΣΟΦΙΑΣ .

 Με την ΑΠ: 2017/0030823 (αρ. Φακ. 200374)/25-1-2018 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου και 
τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2690/1999 (Κώδικας 
Διοικητικής Διαδικασίας) ύστερα από σύμφωνη γνώμη 
του Συμβουλίου Ιθαγένειας, όπως αυτή διατυπώθηκε 
στο πρακτικό της αριθμ. 2119/3-7-2017 Συνεδρίας του, 
έγινε αποδεκτή η από 27-9-2016 αίτηση της ΤΣΑΛΛΗ 
Λαζώρα του Νικολάου περί ανακτήσεως της ελληνικής 
ιθαγένειας και ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 37881/19-6-1956 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατά το μέρος που 
αφορά την αποστέρηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
προαναφερόμενης. 

 Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ   

Ι

 (2)
Πολιτογράφηση Αλλοδαπών .

 1. Με την Φ.202975/2017/0036895/05-02-2018 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 8/12-02-2016 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πει-
ραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
15-11-2011 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΑΛΟΥΦΑ Όνομα ΜΑΡΙΑ Όν. πατρός ΜΙΧΑ-
ΗΛ, γεν. 02-08-1983 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.205897/2017/0034191/05-02-2018 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 12/10-11-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 04-11-2014 αίτηση 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοι-
χεία:

Επώνυμο ΜΠΕΡΜΠΕΡΙ Όνομα ΕΡΒΙΣ Όν. πατρός ΣΠΕ-
ΤΙΜ, γεν. 27-05-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ   

I

(3)
 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού. 

 Με την Φ.66587/2018/0001154/17-01-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
41 παρ. 5 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α’) καθώς και 
τις διατάξεις των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α’) και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδό-
τηση της της Α’ Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 
02/2017/27-10-2017 Πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 
21-09-2010 αίτηση του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) 
ΑΡΑ (επώνυμο) ΓΚΕΒΟΡΓΚΙΑΝ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ που 
γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 01-07-1989 για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ   

 Ι 

(4)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

 Με την αριθμ. Φ.111847/2017/0030231/28-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
δεκτό το από 09-10-2017 αίτημα του γονέα της ανήλικης 
με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ (όνομα) ΕΥΑ ΓΚΡΕΙΣ 
(πατρώνυμο) ΜΑΡΤΙΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, που γεννήθηκε στις 
ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 26-01-2003, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1438/1984. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ   

Ι  

 (5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

 1. Με την αριθμ. Φ.105516/2017/0028938/22-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
δεκτό το από 08-08-2016 αίτημα του (επώνυμο) ΔΙΑΜΑ-
ΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙ-

ΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 24-04-1962, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 1 εδ. α’ του ν.δ. 3370/1955.

2. Με την αριθμ. Φ.110025/2017/0029371/20-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
δεκτό το από 30-03-2017 αίτημα της (επώνυμο) ΖΥΜΑΡΙ-
ΔΟΥ (όνομα) ΛΟΡΕΤ (πατρώνυμο) ΕΤΙΕΝ-ΣΤΕΦΑΝΟ, που 
γεννήθηκε στην ΤΟΥΡΚΙΑ την 21-10-1969, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 1 εδ. γ’ του ν.δ.3370/1955. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ   

Ι

 (6)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλ-

λοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 

τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικη .

 Με την αριθμ. Φ.38441/2018/0000083/16-01-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) σε συν-
δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα ελλη-
νικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται απο-
δεκτή η από 18-05-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΜΠΑΪ (όνομα) 
ΕΛΕΝΗ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 16-03-1991, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2007 σύμφωνα με την αριθμ. 4140/68/15-04-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ   

Ι

 (7)
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 έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου. 

 Με την Φ.36279/2018/0000315/16-01-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
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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 ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 
18-01-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΜΠΑΝΟ (επώνυμο) ΤΣΑΛΜΟΡΙ 
(πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
24-05-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 20-09-2000 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΛΜΟΡΙ (CALLMORI) (κύριο 

όνομα) ΑΡΤΑΝ (ARTAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΛΜΟΡΙ (CALLMORI) (κύριο 

όνομα) ΜΕΡΟΥΣΕ (MERUSHE) .

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ 

Ι

(8)
   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 έχει 
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-
ση του τέκνου .

 Με την Φ.36450/2018/0000313/16-01-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
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 ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 
26-01-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΤΖΕΛΙΛΑΪ 
(πατρώνυμο) ΣΚΕΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 15-01-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, 
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, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
29-05-2000 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΕΛΙΛΑΪ (XHELILAJ) (κύριο όνο-

μα) ΣΚΕΝΤΕΡ (SKENDER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΕΛΙΛΑΪ (XHELILAJ) (κύριο όνο-

μα) ΜΠΕΣΙΓΕ (BESIJE) .

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ 

(9)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να 

έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του .

 Με την αριθμ. Φ.36918/2018/0000395/16-01-2018 
απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα ελληνικής ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
17-02-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 
(όνομα) ΝΕΟΥΡΑΝΤ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-10-1997, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΙΓΑΛΕΩ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθμ. 
17175/19/01-02-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ 

Ι

(10)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλ-

λοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 

τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικη .

 Με την αριθμ. Φ.36933/2018/0000391/16-01-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα ελληνικής 
ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η 
από 17-02-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΟΥΛΗ (όνομα) ΜΑΡΣΙΛΝΤΑ 
(πατρώνυμο) ΖΙΣΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
16-08-1993, και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008 
σύμφωνα με την αριθμ. 15416/29/08-01-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ 
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(11)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοί-

τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 

το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 

δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της .

 Με την αριθμ. Φ.39166/2018/0000081/16-01-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνε-
ται αποδεκτή η από 29-06-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΤΑΜΑΤΗ 
(όνομα) ΣΑΡΑΧ (πατρώνυμο) ΘΩΜΑ, που γεννήθηκε 

στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-04-1997, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την 
αριθμ. 4750/37/20-04-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής. 

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ 

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