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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1.- Με την Φ.205896/2018/0003665/26-03-2018 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 17-07-2013 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΡΟΣΤΕΛΚΙΝΑ, όνομα ΣΒΕΤΛΑΝΑ, όν. πα-
τρός ΜΙΧΑΗΛ, γεν. 14-07-1976 στην ΡΩΣΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.207903/2018/0003661/26-03-2018 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 3/2017/31-01-2017 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 23-06-2011 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΤΚΑΡΙΜΟΒΑ, όνομα ΑΝΝΑ όν. πατρός 
ΝΑΖΙΡΖΟΝ, γεν. 07-09-1977 στο ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ, για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.205630/2018/0003116/26-03-2018 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 αριθμ. 2119/
03-07-2017 πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθα-
γενείας, με το οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι από
27-12-2016 αντιρρήσεις που υπέβαλλε η αιτούσα κατά 
του 37/15-07-2016 πρακτικού της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 10-07-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΡΑΚΑ, όνομα ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, όν. πατρός 
ΜΠΡΑΧΙΜ, γεν. 25-03-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

Ι

(2)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών .

 1.- Με την Φ.205876/2018/0005396/26-03-2018 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 87/13-12-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της 
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 23-10-2012 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΕΤΣΟΒΑ, όνομα ΜΠΟΝΚΑ, όν. πατρός 
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, γεν. 08-02-1968 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.206239/2018/0005461/26-03-2018 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 το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 13/2016/07-06-2016 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 14-07-2011 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΕΛΛΟΥΜΠΙ, όνομα ΜΙΡΑΝΤΑ, όν. πατρός 
ΦΑΤΡΙ, γεν. 10-12-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.142432/2018/0005358/26-03-2018 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 
3284/2004 (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. 4/
16-05-2017 πρακτικό της Α΄ Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 
18-12-2008 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟ, όνομα ΕΛΕΝΑ, όν. πατρός 
ΓΡΗΓΟΡΙΪ, γεν. 20-04-1961 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

Ι

(3)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών .

 1.- Με την Φ.203654/2018/0001100/26-03-2018 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 14/14-06-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται 
δεκτή η από 22-08-2013 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΛΙΑΕΒΑ, όνομα ΕΚΑΤΕΡΙΝΑ, όν. πατρός 
ΟΛΕΓΚ, γεν. 03-01-1983 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.202251/2018/0005360/26-03-2018 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 24/24-04-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή 
η από 30-09-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΥΤΣΟΥ, όνομα ΙΟΑΝΑ, όν. πατρός ΑΛΕ-
ΞΑΝΤΡΟΥ, γεν. 20-01-1975 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.206052/2018/0005458/26-03-2018 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 87/13-12-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της 
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 05-11-2013 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΟΜΑ, όνομα ΕΡΙΟΝ, όν. πατρός ΠΑΝΤΕΛΗ, 
γεν. 03-09-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.206126/2018/0005459/26-03-2018 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 1/10-01-2017 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της Α.Δ. Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 30-07-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΡΕ, όνομα ΑΝΔΡΕΑ, όν. πατρός ΘΟΔΩΡ, 
γεν. 14-02-1960 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.206145/2018/0005347/26-03-2018 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 82/25-11-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της 
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 17-10-2013 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΟΥΤΣΕΤΙΤΣ, όνομα ΜΠΟΡΙΣ, όν. πατρός 
ΒΛΑΝΤΟ, γεν. 29-03-1958 στην ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ, 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

Ι

(4)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1.- Με την Φ.145803/2018/0003489/26-03-2018 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 αριθμ. 2120/
08-11-2017 πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγε-
νείας, με το οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι αντιρρήσεις 
που υπέβαλλε ο αιτών κατά του 18/12-09-2014 πρακτι-
κού της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - 
Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 06-03-2012 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΑΓΙΑ, όνομα ΓΚΕΡΓΚΙ, όν. πατρός ΡΑΜΑ-
ΖΑΝ, γεν. 30-01-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.210241/2018/0003007/26-03-2018 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 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - 
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Στερεάς Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 23-07-2013 αίτη-
ση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΛΙΚΗ, όνομα ΔΗΜΗΤΡΗ, όν. πατρός 
ΝΕΣΤΗ, γεν. 04-12-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.210525/2018/0005214/26-03-2018 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 13/2017/24-08-2017 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 22-11-2011 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΡΟΛΛΙ, όνομα ΑΡΙΑΝ, όν. πατρός ΠΟΣ-
ΤΟΛ, γεν. 17-02-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

Ι

(5)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών .

 1.- Με την Φ.206423/2018/0000627/26-03-2018 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 48/14-10-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η 
από 17-11-2010 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΙΤΣΟ, όνομα ΧΡΙΣΤΙΝΑ, όν. πατρός ΣΠΥΡΟ, 
γεν. 10-05-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.147110/2018/0004542/26-03-2018 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 12/12-03-2014 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
25-10-2012 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΥΡΡΟ, όνομα ΠΕΛΙΒΑΝ, όν. πατρός 
ΚΟΥΪΤΙΜ, γεν. 28-07-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.207245/2018/0003044/26-03-2018 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 32/11-05-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
10-02-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΜΠΕΛΛΑΡΙ, όνομα ΑΡΤΑΝ, όν. πατρός 
ΡΑΜΑΝΤΑΝ, γεν. 20-11-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

Ι

(6)
     Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1.- Με την Φ.208357/2018/0003098/27-03-2018 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 9/24-02-2017 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πει-
ραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
12-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΟΥΛΟΥΝΤΑΓ, όνομα ΓΚΙΟΥΛΙΟΥ, όν. πατρός 
ΡΕΣΙΤ, γεν. 01-01-1973 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.208334/2018/0004197/27-03-2018 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 9/24-02-2017 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πει-
ραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
12-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΟΝΙ, όνομα ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, όν. πατρός ΦΩ-
ΤΙΟΣ, γεν. 04-06-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.64513/2018/0005419/27-03-2018 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 άρ-
θρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το αριθμ. 8/
05-10-2017 πρακτικό της Γ΄ Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
13-11-2006 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΜΠΡΑΧΑΜΙΑΝ, όνομα ΜΑΡΙΑΝΝΑ, όν. 
πατρός ΓΙΟΥΡΙ, γεν. 14-08-1979 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

   Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(7)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1.- Με την Φ.201981/2018/0003021/26-03-2018 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 το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 69/22-12-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή 
η από 23-09-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΟΥΣΟΥΠΟΒΑ, όνομα ΤΑΜΑΡΑ, όν. πατρός 
ΤΕΜΟΥΡ, γεν. 08-06-1985 στο ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.210445/2018/0001284/26-03-2018 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 29/27-06-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή 
η από 04-12-2012 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΙΝΤΟΚ, όνομα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, όν. πατρός 
ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ, γεν. 22-06-1962 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

   Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(8)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1.- Με την Φ.206616/2018/0003844/27-03-2018 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 31/29-11-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου -
Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 09-12-2013 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΖΙΑΝΗ, όνομα ΚΩΣΤΑ, όν. πατρός ΣΑΚΙΡ, 
γεν. 15-04-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.207153/2018/0005615/27-03-2018 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 53/07-09-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή 
η από 01-11-2011 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΟΒΑ, όνομα ΚΕΡΚΑ, όν. πατρός 
ΤΣΟΤΣΟ, γεν. 30-10-1958 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

   Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

(9)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1.- Με την Φ.208146/2018/0004448/26-03-2018 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 29/06-06-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της 
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 12-02-2013 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΙΑΚΟΝΙΤΖΕ, όνομα ΝΑΝΑ, όν. πατρός 
ΜΙΧΕΪΛ, γεν. 10-02-1960 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.208599/2018/0004671/26-03-2018 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 5/31-05-2017 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας -Στερεάς 
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 19-10-2012 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΙΜΑΣΙ, όνομα ΕΝΤΙΣΟΝ, όν. πατρός 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛ, γεν. 23-02-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.208660/2018/0004839/26-03-2018 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 18/22-06-2017 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της Α.Δ. 
Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 26-05-2016 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΜΙΡΝΑ-ΚΕΣΙΔΗ, όνομα ΒΙΡΑ, όν. πατρός 
ΣΕΡΓΚΙΪ, γεν. 18-03-1982 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.209962/2018/0004651/26-03-2018 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 15/23-06-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η 
από 28-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΡΟΠΟΒΝΙΤΣΚΑΓΙΑ, όνομα ΙΡΙΝΑ, όν. πατρός 
ΣΤΕΠΑΝ, γεν. 14-11-1976 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.205214/2018/0004160/26-03-2018 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 76/03-11-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της 
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 01-08-2013 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΟΛΙΑΣ, όνομα ΛΕΩΝΙΔΑΣ, όν. πατρός ΑΡΙΣ-
ΤΕΙΔΗΣ, γεν. 10-03-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.
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6.- Με την Φ.209873/2018/0004153/27-03-2018 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 7/15-02-2017 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 28-07-2016 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΡΙΤΑ, όνομα ΡΟΖΕΤΑ, όν. πατρός ΕΝΤΜΟΝΤ, 
γεν. 05-10-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

7.- Με την Φ.147619/2018/0003990/14-03-2018 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 αριθμ. 10/
01-11-2017 πρακτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 
28-07-2008 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΡΙΤΟΥΛΑ, όνομα ΕΛΕΝΑ, όν. πατρός ΠΙΟΤΡ, 
γεν. 25-09-1954 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

   Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(10)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1.- Με την Φ.143814/2018/0001956/27-03-2018 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 αριθμ. 2110/
10-10-2016 πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθα-
γενείας, στο οποίο εξετάστηκαν οι αντιρρήσεις που 
υπέβαλλε η αιτούσα κατά του 27/18-12-2013 πρακτι-
κού της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής, γίνεται δεκτή η από 
02-11-2010 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΕΛΝΤΙΝΟΒΑ, όνομα ΙΝΝΑ, όν. πατρός 
ΝΙΚΟΛΑΪ, γεν. 07-04-1977 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.144093/2018/0002598/27-03-2018 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 13/17-07-2014 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται 
δεκτή η από 17-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΖΙΤΣ, όνομα ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ, όν. πατρός 
ΜΙΛΟΡΑΝΤ, γεν. 29-03-1978 στην ΣΕΡΒΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.197876/2018/0005233/27-03-2018 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 αριθμ. 2120/
08-11-2017 πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθα-
γενείας, με το οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι από 
18-08-2015 αντιρρήσεις που υπέβαλλε η αιτούσα κατά 
του 32/25-05-2015 πρακτικού της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 23-11-2010 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΣΝΙΡ, όνομα ΙΡΙΝΑ, όν. πατρός ΑΝΑΤΟΛΙ, 
γεν. 23-12-1980 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.198367/2018/0005232/27-03-2018 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 32/27-05-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
08-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΤΖΙΑΪ, όνομα ΣΩΚΡΑΤ, όν. πατρός ΜΠΙΛ-
ΜΠΙΛ, γεν. 20-07-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

   Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(11)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

 1.- Με την αριθμ. Φ.106635/2018/0004741/12-03-2018 
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 30-09-2016 αίτημα του γονέα του ανήλικου 
(επώνυμο) ΛΕΒΗ (όνομα) ΛΙΑΜ (πατρώνυμο) ΑΡΙΕΛ, που 
γεννήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 28-09-2012, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 1 παρ.1 του Ν.3284/2004.

2.- Με την αριθμ. Φ.106636/2018/0000846/12-03-2018 
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 30-09-2016 αίτημα του γονέα του ανήλικου 
(επώνυμο) ΛΕΒΗ (όνομα) ΙΛΑΪ (πατρώνυμο) ΑΡΙΕΛ, που 
γεννήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 30-10-2013, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 1 παρ.1 του ν.3284/2004.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ 
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(12)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1.- Με την Φ.103118/2016/0012829/08-03-2018 από-
φαση 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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 18-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΠΑΥΛΟ (επώνυμο) 
ΣΟΛΙΣ (πατρώνυμο) ΙΛΙΓΙΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 18-08-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
09-02-2002 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΛΙΣ (SOLIS) (κύριο όνομα) 

ΙΛΙΓΙΑ (ILIJA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΛΙΣ (SOLIS) (κύριο όνομα) 

ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ (EGLANTINA).
2.- Με την Φ.104111/2016/0017263/07-03-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 02-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΛΕΩΝΙΔΑ (επώνυμο) ΡΙΣΤΑΝΙ 
(πατρώνυμο) ΜΙΝΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
26-09-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 19-08-2002 
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕ-
ΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΙΣΤΑΝΙ (RISTANI) (κύριο όνομα) 

ΜΙΝΑ (MINA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΙΣΤΑΝΙ (RISTANI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΙΕΖΑ (ANJEZA).
3.- Με την Φ.104579/2016/0019112/08-03-2018 από-

φαση 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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 23-06-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΠΑΝΤΕΛΗ 
(επώνυμο) ΤΣΑΜΙ (πατρώνυμο) ΟΛΣΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-04-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 

ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 09-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΜΙ (CAMI) (κύριο όνομα) ΟΛΣΙ 

(OLSI).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΤΣΑΜΙ (CAMI) (κύριο όνομα) 

ΜΙΜΟΖΑ (MIMOZA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ 

Ι

(13)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1.- Με την Φ.105533/2016/0023546/06-03-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, 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 
18-08-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΝΤΙ (επώνυμο) ΜΠΑΜΗ (πα-
τρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
03-09-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμ-
φωνα με την αριθμ. 10260/46/08-07-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2.- Με την Φ.105574/2016/0023701/06-03-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, 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 
22-08-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΧΡΗΣΤΟΣ (επώνυμο) ΠΑΠΑ 
(πατρώνυμο) ΜΑΞΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
04-07-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμ-
φωνα με την αριθμ. 4750/6/19-04-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3.- Με την Φ.105577/2016/0023706/06-03-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, 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 
22-08-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΧΑΤΖΙΕΝ (επώνυμο) ΚΟΔΕΛΙ (πα-
τρώνυμο) ΓΚΑΖΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
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16-03-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμ-
φωνα με την αριθμ. 8454/11/14-06-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4.- Με την αριθμ. Φ.105331/2018/0003279/02-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
27-07-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΝΤΩΝΗ (όνο-
μα) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (πατρώνυμο) ΣΤΕΦΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-09-1996, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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. 8220/
10-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής .

5.- Με την αριθμ. Φ.105368/2018/0004094/06-03-2018 
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 Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 28-07-2016 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΕΪΖΙ 
(όνομα) ΕΝΤΖΙ (πατρώνυμο) ΡΟΛΑΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-05-1990, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008 
σύμφωνα με την αριθμ. 8910/16/21-06-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ 

Ι

(14)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1.- Με την αριθμ. Φ.105165/2018/0003198/09-03-2018 
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 20-07-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΙΜΠΑΪ 
(όνομα) ΕΟΥΓΚΕΝ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-04-1983, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2003 
σύμφωνα με την αριθμ. 8335/52/13-06-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής .

2.- Με την αριθμ. Φ.105173/2018/0003179/09-03-2018 
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 20-07-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΤΣΚΑ 
(όνομα) ΑΡΚΙΛΕ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-01-1995, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 
σύμφωνα με την αριθμ. 3770/46 /12-04-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής .

3.- Με την αριθμ. Φ.105190/2018/0003181/09-03-2018 
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. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 21-07-2016 δήλωση - αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΕΛΛΟΥΜΠΙ 
(όνομα) ΦΑΤΙΟΝ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-08-1996, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-05-2012 σύμφωνα με την αριθμ. 2808/51/
29-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής .

4.- Με την αριθμ. Φ.105192/2018/0003216/09-03-2018 
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 του ενήλικου αλλο-
δαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 
21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) 
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ΓΚΙΟΝΓΚΕΤΣΙ (όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕΛ (πατρώνυμο) 
ΡΟΥΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-11-1997, 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα 
με την αριθμ. 8080/07-06-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

5.- Με την αριθμ. Φ.105546/2018/0004410/09-03-2018 
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. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 18-08-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΕΤΖΕΠΑΪ 
(όνομα) ΑΓΓΕΛΟ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-03-1995, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελ-
λάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την αριθμ. 9140/15 /
24-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής .

6.- Με την αριθμ. Φ.105509/2018/0004409/09-03-2018 
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 04-08-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΥΝΤΑ 
(όνομα) ΣΤΕΛΙΑΝ (πατρώνυμο) ΡΑΚΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-11-1996, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 8220/64 /
10-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
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