
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

2 Αποποίηση της ελληνικής ιθαγένειας του (επώ-
νυμο) ΑΛΕΒΙΖΟΣ (όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ - ΤΙΜΟΘΕΟΣ 
(πατρώνυμο) ΤΙΜΟΘΕΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (μη-
τρώνυμο) ΠΟΛΥΞΕΝΗ.

3 Αποποίηση της ελληνικής ιθαγένειας του (επώ-
νυμο) ΛΑΣΠΑΣ (όνομα) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (πατρώνυμο) 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (μητρώνυμο) ΑΝΝΑ - ΑΝΝΕΛΗ.

4 Αποποίηση της ελληνικής Ιθαγένειας της (επώνυ-
μο) ΜΠΟΚΑΝ (όνομα) ΝΑΙΚΕ (πατρώνυμο) ΒΛΑ-
ΝΤΙΜΙΡ (μητρώνυμο) ΝΤΟΛΟΡΕΣ.

5 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

6 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

7 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  (1)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ. 206385/2017/0006513/26-02-2018 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 ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 07-07-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΒΝΤΑΝΙΤΗ Όνομα ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ Όν. πα-
τρός ΣΠΥΡΟ, γεν. 19-08-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ. 200787/2016/0010455/26-02-2018 
απόφαση 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 
28-09-2015 έκθεση του Διευθύνοντος το Προξενικό 

Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από  28-09-2015 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΥΚΟ Όνομα ΓΚΙΕΡΓΚΗ Όν. πατρός ΓΙΑΝΝΑΚΗ, 
γεν. 10-05-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ. 201147/2016/0014143/26-02-2018 
απόφαση 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 
08-12-2015 έκθεση του Διευθύνοντος το Προξενικό 
Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 08-12-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΧΜΕΤΙ Όνομα ΗΡΑ Όν. πατρός ΚΑΝΑΝ, γεν. 
05-05-1995 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ. 202104/2017/0021584/26-02-2018 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 22-03-2016 έκ-
θεση του Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της Πρε-
σβείας της Ελλάδας στην ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, γίνεται δεκτή η 
από 22-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΛΩΚΟΣ Όνομα ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
Όν. πατρός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΣΩΝ, γεν. 13-06-1997 στις ΗΝ. ΠΟ-
ΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

5. Με την Φ. 205681/2017/0027726/26-02-2018 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 ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 13-10-2016 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗ Όνομα ΕΙΡΗΝΗ Όν. πα-
τρός ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, γεν. 27-05-1982 στην ΕΛΛΑΔΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ. 201788/2017/0013049/26-02-2018 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 τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 08-02-2016 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Όνομα ΑΝΔΡΙΑΝΗ Όν. πα-
τρός ΚΥΠΡΟΣ, γεν. 03-12-1990 στην ΚΥΠΡΟΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ. 200688/2017/0013813/26-02-2018 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 ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 04-02-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΑΡΓΥΡΗΣ Όνομα ΓΕΩΡΓΙΟΣ Όν. πατρός 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, γεν. 05-03-1966 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την Φ. 200511/2016/0010846/26-02-2018 
απόφαση 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 
14-12-2015 έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλά-
δας στο ΜΟΝΤΡΕΑΛ, γίνεται δεκτή η από 15-01-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΙΤΣΑΡΝΤΣΟΝ Όνομα ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΗΣ Όν. 
πατρός ΓΟΥΕΗΝ ΚΕΝΝΕΘ, γεν. 03-08-1993 στον ΚΑΝΑ-
ΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την Φ. 199958/2016/0005287/26-02-2018 
απόφαση 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 
14-07-2015 έκθεση του Διευθύνοντος το Προξενικό 
Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από  14-07-2015 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΤΣΗΣ Όνομα ΘΕΟΔΩΡΟΣ Όν. πατρός 
ΓΙΩΡΓΟΣ, γεν. 13-02-1936 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την Φ. 141708/2016/0020905/26-02-2018 απόφα-
ση 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 31-08-2015 έκθεση του 
Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελ-
λάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από  31-08-2015 αίτηση 
πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΟΥΜΙ Όνομα ΙΛΙΡ Όν. πατρός ΝΤΡΑΚΟΥΛΙ, 
γεν. 21-01-1992 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

11. Με την Φ. 200531/2016/0005391/26-02-2018 
απόφαση 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 
22-09-2015 έκθεση του Διευθύνοντος το Προξενικό 

Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 22-09-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΡΑΧΙΜΛΑΡΗ Όνομα ΕΙΡΗΝΗ Όν. πατρός 
ΑΠΟΣΤΟΛ, γεν. 05-04-1950 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

12. Με την Φ. 198870/2016/0030842/26-02-2018 
απόφαση 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 ίσχυαν πριν την τροπο-
ποίησή τους με τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄), 
του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά την 
από 11-06-2015 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στα 
ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 11-06-2015 αίτηση πολι-
τογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΤΣΗ Όνομα ΑΛΒΑΝΑ Όν. πατρός ΑΛΕΞΗΣ, 
γεν. 29-07-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

13. Με την Φ. 199989/2017/0029949/26-02-2018 
απόφαση 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 
22-06-2015 έκθεση του Διευθύνοντος το Προξενικό 
Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 22-06-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΑΡΚΑ Όνομα ΤΕΦΤΑ Όν. πατρός ΝΟΥΤΣΙ, 
γεν. 20-04-1954 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

14. Με την Φ. 201394/2016/0014097/26-02-2018 
απόφαση 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 
17-11-2015 έκθεση του Διευθύνοντος το Προξενικό 
Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 17-11-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΤΕΦΑΝΙ Όνομα ΛΕΟΝΟΡΑ Όν. πατρός 
ΒΑΓΓΕΛΗ, γεν. 28-09-1957 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(2)
    Αποποίηση της ελληνικής ιθαγένειας του (επώ-

νυμο) ΑΛΕΒΙΖΟΣ (όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ - ΤΙΜΟΘΕΟΣ 

(πατρώνυμο) ΤΙΜΟΘΕΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (μη-

τρώνυμο) ΠΟΛΥΞΕΝΗ.

  Με την αριθμ. πρωτ. Φ. 202081/2018/0001206/
23-02-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, ΦΕΚ 217/Α΄/ 
10-11-2004), ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Ιθα-
γένειας όπως αυτή διατυπώθηκε στο πρακτικό της υπ' 
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αριθμ. 2121/13-11-2017 Συνεδρίας του, έγινε αποδεκτή 
η αίτηση του (επώνυμο) ΑΛΕΒΙΖΟΣ (όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ-
ΤΙΜΟΘΕΟΣ (πατρώνυμο) ΤΙΜΟΘΕΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (μη-
τρώνυμο) ΠΟΛΥΞΕΝΗ, περί αποποίησης της ελληνικής 
ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

 (3)
   Αποποίηση της ελληνικής ιθαγένειας του (επώ-

νυμο) ΛΑΣΠΑΣ (όνομα) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (πατρώνυ-

μο) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (μητρώνυμο) ΑΝΝΑ - ΑΝΝΕΛΗ.

  Με την αριθμ. πρωτ. Φ. 207427/2018/0001200/
23-02-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, ΦΕΚ 217/Α΄/ 
10-11-2004), ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Ιθα-
γένειας όπως αυτή διατυπώθηκε στο πρακτικό της 
υπ' αριθμ. 2121/13-11-2017 Συνεδρίας του, έγινε 
αποδεκτή η αίτηση του (επώνυμο) ΛΑΣΠΑΣ (όνομα)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (πατρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (μητρώνυμο) 
ΑΝΝΑ - ΑΝΝΕΛΗ, περί αποποίησης της ελληνικής ιθα-
γένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(4)
    Αποποίηση της ελληνικής ιθαγένειας της (επώ-

νυμο) ΜΠΟΚΑΝ (όνομα) ΝΑΙΚΕ (πατρώνυμο) 

ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (μητρώνυμο) ΝΤΟΛΟΡΕΣ.

  Με την αριθμ. πρωτ. Φ. 206289/2018/0001187/
23-02-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
18 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
ΦΕΚ  217/Α΄/10-11-2004), ύστερα από γνώμη του 
Συμβουλίου Ιθαγένειας όπως αυτή διατυπώθηκε στο 
πρακτικό της υπ' αριθμ. 2121/13-11-2017 Συνεδρίας 
του, έγινε αποδεκτή η αίτηση της (επώνυμο) ΜΠΟΚΑΝ 
(όνομα) ΝΑΙΚΕ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (μητρώνυμο) 
ΝΤΟΛΟΡΕΣ, περί αποποίησης της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

 (5)
   Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ. 202265/2017/0017033/26-02-2018 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 ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 22-01-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΓΕΩΡΓΙΟΥ Όνομα ΓΕΩΡΓΙΟΣ Όν. πατρός 
ΠΑΠΑΝΕΟΦΥΤΟΣ, γεν. 04-08-1970 στην ΚΥΠΡΟΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ. 202697/2017/0017061/26-02-2018 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 ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 27-04-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΠΕΝΙΑΣ Όνομα ΒΥΡΩΝΑΣ Όν. πατρός 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, γεν. 18-06-1945 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ. 199133/2016/0020002/26-02-2018 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 16-07-2015 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 16-07-2015 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΚΑΣ Όνομα ΔΗΜΗΤΡΗΣ Όν. πατρός 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ, γεν. 05-07-1952 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ. 199941/2016/0026033/26-02-2018 
απόφαση 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 
07-09-2015 έκθεση του Διευθύνοντος το Προξενικό 
Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 07-09-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΤΟΥΛΑ Όνομα ΙΩΑΝΝΑ Όν. πατρός 
ΠΕΤΡΟ, γεν. 17-08-1992 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ. 201990/2016/0026144/26-02-2018 
απόφαση 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 
19-11-2015 έκθεση της Διευθύνουσας το Προξενικό 
Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 19-11-2015 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΒΑΡΗΣ Όνομα ΦΑΝΗΣ Όν. πατρός 
ΧΡΗΣΤΟΣ, γεν. 10-07-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ. 201417/2016/0010896/26-02-2018 
απόφαση 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 
16-11-2015 έκθεση της Διευθύνουσας το Προξενικό 
Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από  16-11-2015 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΓΚΟΥΝΙ Όνομα ΜΑΤΕΟ Όν. πατρός 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, γεν. 15-08-1992 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
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7. Με την Φ. 200530/2016/0010665/26-02-2018 
απόφαση 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 
07-09-2015 έκθεση του Διευθύνοντος το Προξενικό 
Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 07-09-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΤΟΥΛΑ Όνομα ΟΛΓΚΕΡΑ Όν. πατρός 
ΠΕΤΡΟ, γεν. 21-03-1989 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την Φ. 200791/2016/0010735/26-02-2018 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 23-09-2015 έκ-
θεση του Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της Πρε-
σβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από  
23-09-2015 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ Όνομα ΟΔΥΣΕ Όν. πατρός 
ΛΑΜΠΗΣ, γεν. 14-03-1943 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την Φ. 200587/2016/0005386/26-02-2018 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 03-09-2015 έκ-
θεση του Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της Πρε-
σβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από  
03-09-2015 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΙΤΣΙΟΣ Όνομα ΝΙΚΟΛΑΣ Όν. πατρός 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ, γεν. 21-10-1949 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την Φ. 200575/2016/0005396/26-02-2018 
απόφαση 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 
07-09-2015 έκθεση του Διευθύνοντος το Προξενικό 
Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από  07-09-2015 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΤΟΥΛΑ Όνομα ΠΕΤΡΟ Όν. πατρός ΟΘΩΝ, 
γεν. 07-03-1951 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

11. Με την Φ. 200784/2016/0010458/26-02-2018 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 23-09-2015 έκ-
θεση του Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της Πρε-
σβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 
23-09-2015 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΖΙΑΝΗ Όνομα ΛΕΟΝΟΡΑ Όν. πατρός 
ΚΩΤΣΙΟΣ, γεν. 30-10-1953 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

12. Με την Φ. 200793/2016/0005301/26-02-2018 
απόφαση 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 
23-09-2015 έκθεση του Διευθύνοντος το Προξενικό 
Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 23-09-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ Όνομα ΗΡΑ Όν. πατρός 
ΒΑΣΙΛΗΣ, γεν. 03-11-1989 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

13. Με την Φ. 200558/2016/0010674/26-02-2018 
απόφαση 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 
22-09-2015 έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας 
στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 22-09-2015 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΦΟΣ Όνομα ΚΛΙΤΟΝ Όν. πατρός
ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ, γεν. 27-11-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ   

Ι

(6)
 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ. 6392/2017/0022541/13-02-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 23-09-2009 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΟΥΤΣΟ (MUCO) ΕΥΓΕΝΙ 
(EVJENI) ον. πατρός ΓΙΩΡΓΗ (JORGJI), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό A 379552, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
05-08-1945 και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ.

2. Με την Φ. 19883/2017/0018807/22-12-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
26-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (YUANIDIS) ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
(YANI - ANTONI) ον. πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ (HRISTO), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό B 00629, που γεννήθηκε στην ΤΟΥΡΚΙΑ την 
24-03-1980 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ.

3. Με την Φ. 23788/2017/0014086/04-01-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
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23-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΑΧΜΕΤΑΪ (AHMETAJ) ΚΛΙΤΟΝ (KLITON) ον. πα-
τρός ΣΑΝΤΡΙ (SADRI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A 375779, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-01-1981 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.

4. Με την Φ. 24334/2017/0016371/17-01-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
06-04-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΠΟΥΡΑΒΕΛΗ (PURAVELI) ΠΟΛΙΞΕΝΙ (POLIKSENI) 
ον. πατρός ΙΛΟ (ILO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A 552005, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-02-1963 και κατοικεί 
στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ.

5. Με την Φ. 24593/2017/0017606/06-02-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
04-05-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΛΕΡΑΪ (LERAJ) ΓΙΑΝΝΗ (JANI) ον. πατρός 
ΚΙΤΣΟ (KICO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A 262178, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-11-1972 και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

6. Με την Φ. 25252/2017/0018262/20-02-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 13-07-2017 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΛΙΑΔΕΛΗΣ (LIADELIS) ΕΥΑΓ-
ΓΕΛΟΣ (EVANGELOS) ον. πατρός ΓΕΩΡΓΙΟΣ (GEORGIOS), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό B 02487, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 18-11-1944 και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - 
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ.

7. Με την Φ. 25664/2018/0002593/26-02-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
21-09-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΜΠΟΥΖΟΥ (BUZO) ΕΥΔΟΞΙΑ (EVDHOKSIA) ον. 
πατρός ΠΕΤΡΑΚΗ (PETRAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A 469365, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-08-1992 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

8. Με την Φ. 25029/2017/0019594/15-01-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
22-06-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ (MUSURI) ΣΩΤΗΡΙΟΣ (SOTIRI) ον. 

πατρός ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (PRODROMOS), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
B00294, που γεννήθηκε στην ΤΟΥΡΚΙΑ την 13-10-1981 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.

9. Με την Φ. 24966/2017/0019598/15-01-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
15-06-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΨΑΡΡΟΥ (IPSARO) ΕΙΡΗΝΗ (IRINI) ον. πατρός 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (VASIL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό B 00635, που 
γεννήθηκε στην ΤΟΥΡΚΙΑ την 14-09-1960 και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ.

10. Με την Φ. 25174/2017/0022539/15-02-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
06-07-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΣΤΕΦΑ (STEFA) ΡΕΝΑΤΑ (RENATA) ον. πατρός 
ΝΙΚΟΛΑΚΗ (NIKOLLAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A 494541, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-02-1985 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ.

11. Με την Φ. 25320/2017/0018269/20-02-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 20-07-2017 αίτηση πολιτογράφη-
σης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΟΥΤΟΥΦΑΣ 
(KUTUFAS) ΘΕΟΔΩΡΟΣ (THEODOROS) ον. πατρός 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (-), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτό-
τητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό B 00076, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-12-1973 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.

12. Με την Φ. 24423/2017/0018890/21-02-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 20-07-2017 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΦΕΓΓΑΡΑΣ 
(FENGARA) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (YORGO) ον. πατρός ΑΘΑΝΑΣΙ-
ΟΣ (ATHANASIOS), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό B04032, που 
γεννήθηκε στην ΤΟΥΡΚΙΑ την 21-04-1949 και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ.

13. Με την Φ. 24760/2017/0017090/07-02-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
25-05-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΜΑΡΟΥΛΗΣ (MAROYLIS) ΙΩΑΝΝΗΣ (IOANNIS) 
ον. πατρός ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (-), κατόχου του Ειδικού Δελ-
τίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό B00302, 
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που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-04-1972 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

    (7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την αριθμ. Φ. 18785/2018/0002050/21-02-2018 
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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 21-07-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΙΠΙΡΙΑ (όνομα) 
ΕΝΤΖΙ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 14-05-1986, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2006 
σύμφωνα με την αριθ. 1850/50/10-02-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την αριθμ. Φ. 18788/2018/0002053/21-02-2018 
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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 21-07-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΙΠΙΡΙΑ (όνομα) 
ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-02-1988, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡ-
ΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2007 σύμφωνα με την αριθ. 20346/67/12-01-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

3. Με την αριθμ. Φ. 19163/2018/0002097/21-02-2018 
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. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 06-09-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΟΥΜΠΟΥΛΑΚΟΥ 
(όνομα) ΟΛΣΙΕΝΑ (πατρώνυμο) ΘΥΜΙΟ, που γεννήθηκε 

στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-11-1987, και κατοικεί στο Δήμο 
ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας 
της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2006 σύμφωνα με την αριθμ. 9790/31/30-06-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την αριθμ. Φ. 19161/2018/0002094/21-02-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής, 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. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 06-09-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΟΥΜΠΟΥΛΑΚΟΥ (όνομα) 
ΚΕΪΝΤΑ (πατρώνυμο) ΘΙΜΙΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 17-05-1990, και κατοικεί στο Δήμο ΡΑΦΗΝΑΣ - 
ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008 
σύμφωνα με την αριθ. 6726/12/25-05-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την αριθμ. Φ. 19066/2018/0002081/21-02-2018 
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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 30-08-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΣΚΑΪ 
(όνομα) ΥΓΚΕΡΤΑ (πατρώνυμο) ΜΕΧΜΕΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-07-1996, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας 
της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 20130/45/
05-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

6. Με την αριθμ. Φ. 19063/2018/0002075/21-02-2018 
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. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 30-08-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΝΤΕΝΑ (όνομα) 
ΝΤΕΣΤΕΜΟΝΑ (πατρώνυμο) ΜΟΥΣΤΑΦΑ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-02-1992, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
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δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 
σύμφωνα με την αριθ. 10260/25/08-07-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

7. Με την αριθμ. Φ. 18902/2018/0002068/21-02-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 28-07-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΕΑΓΚΟΕ 
(όνομα) ΜΑΡΙΑ-ΙΟΥΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΙΟΝ-ΚΟΣΜΙΝ, 
που γεννήθηκε στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ την 21-07-1997, και 
κατοικεί στο Δήμο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την 
αριθ. 1000/46/02-02-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

8. Με την αριθμ. Φ. 18794/2018/0002056/21-02-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ νειας (ν. 
3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 21-07-
2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία 
υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας 
της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑ (όνομα) ΜΑΡΙΑ - ΟΛΣΑ 
(πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
24-03-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟ-
ΓΑΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2013 σύμφωνα με την αριθμ. 2350/53/16-02-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ  
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*02008050703180008*

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι κής 
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλο-
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ-
σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά 
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 
διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. 

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

με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-

ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 

www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν-

δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν 
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο-
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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