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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.

  Με την Φ.208741/2018/0008701/09-05-2018 απόφαση 
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 11/17-02-2017 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανα-
τολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
02-12-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΕΡΑΧΣΑΝΤΕΧ Όνομα ΦΑΖΛΟΛΛΑΧ Όν. 
πατρός ΑΣΑΝΤΟΛΛΑΧ, γεν. 24-05-1969 στο ΙΡΑΝ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(2)
    Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.211687/2018/0007413/09-05-2018 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 17/17-10-2017 πρακτι-
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κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας -Στερεάς 
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 20-03-2013 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΕΡΧΑΤΙ Όνομα ΙΡΙΣ Όν. πατρός ΜΑΧΜΟΥΤ, 
γεν. 08-02-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.211323/2018/0009260/09-05-2018 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 17/2017/05-10-2017 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 01-12-2011 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΙΓΚΕΕΒ Όνομα ΔΑΒΙΔ Όν. πατρός ΟΛΕΓΚ, 
γεν. 30-11-1983 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.211681/2018/0007405/09-05-2018 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 19/18-07-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς & Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
28-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΙΛΗ Όνομα ΑΛΜΠΑΝΑ Όν. πατρός ΣΕΛ-
ΜΑΝ, γεν. 24-05-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(3)
    Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.134143/2014/0003330/09-05-2018 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 29-01-2012 
έκθεση της Διευθύνουσας το Προξενικό Γραφείο της 
Πρεσβείας της Ελλάδας στο TEΛ ABIB, γίνεται δεκτή η 
από 29-01-2012 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΤΑΜΠΙΝΣΚΙ Όνομα ΙΑΡ Όν. πατρός ΡΟΝΕΝ, 
γεν. 09-07-1984 στο ΙΣΡΑΗΛ, για την απόκτηση της Ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.199236/2017/0036214/09-05-2018 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 01-10-2015 
έκθεση του Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της 
Πρεσβείας της Ελλάδας στο AMMAN, γίνεται δεκτή η 
από 16-08-2015 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΙΣΑΡΑΤ Όνομα ΜΟΥΝΔΕΡ Όν. πατρός 
ΤΑΟΥΦΙΚ, γεν. 07-03-1961 στην ΙΟΡΔΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.202502/2016/0027379/09-05-2018 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 10-04-2016 
έκθεση της Διευθύνουσας το Προξενικό Γραφείο της 
Πρεσβείας της Ελλάδας στο AMMAN, γίνεται δεκτή η 
από 10-04-2016 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΟΝΤΕ Όνομα ΜΑΡΙΑΝΑ Όν. πατρός ΝΑΣΙΦ, 
γεν. 04-05-1983 στην ΙΟΡΔΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.202506/2017/0021027/09-05-2018 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 10-04-2016 
έκθεση της Διευθύνουσας το Προξενικό Γραφείο της 
Πρεσβείας της Ελλάδας στο AMMAN, γίνεται δεκτή η 
από 10-04-2016 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΟΝΤΕ Όνομα ΟΝΤΕ Όν. πατρός ΝΑΣΙΦ, 
γεν. 29-08-1979 στην ΙΟΡΔΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.202698/2017/0020255/09-05-2018 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 21-05-2016 έκθε-
ση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο ΓΙΟΧΑΝΝΕΣ-
ΜΠΟΥΡΓΚ, γίνεται δεκτή η από 12-05-2016 αίτηση πολι-
τογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΜΑΡΑΣ Όνομα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΣ Όν. πατρός ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, γεν. 21-02-1992 
στην ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

6. Με την Φ.205417/2017/0025467/09-05-2018 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 11-07-2016 έκθεση του 
Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 11-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΕΛΙΟΥ Όνομα ΟΛΓΑ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ, 
γεν. 29-01-1994 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.205601/2018/0007340/09-05-2018 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 26-09-2016 έκθεση της 
Διευθύνουσας το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της 
Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 26-09-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:
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Επώνυμο ΝΤΕΡΒΙΣΙ Όνομα ΛΕΟΝΑΡΝΤ Όν. πατρός 
ΑΛΕΚΣ, γεν. 06-02-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(4)
    Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.

  Με την Φ.136365/2018/0009197/09-05-2018 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 τροποποίηση τους με τις διατάξεις 
του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 22 παρ. 1 του 
ν.3838/2010 και μετά το αριθμ. 5/11-02-2016 πρακτι-
κό της Γ΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 19-02-2009 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΛΗ Όνομα ΟΞΑΝΑ Όν. πατρός ΜΙΧΑΗΛ, 
γεν. 12-10-1953 στο ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(5)
    Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.206683/2017/0036891/03-05-2018 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 4/02-02-2017 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της 
Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 24-02-2016 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΟΛΟΤΟΥΧΙΝΑ Όνομα ΙΡΙΝΑ Όν. πατρός 
ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ, γεν. 21-02-1978 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.207308/2018/0007840/26-04-2018 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α), 
όπως ισχύουν και μετά το 3/06-02-2017 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας 
γίνεται δεκτή η από 02-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΟΛΟΜΑΡΤΣΙΟΥΚ - ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ Όνομα 
ΟΞΑΝΑ Όν. πατρός ΝΙΚΟΛΑΪ, γεν. 24-11-1974 στην ΜΟΛ-
ΔΑΒΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.208532/2018/0007838/26-04-2018 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 37/03-07-2017 πρα-

κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της 
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 03-04-2014 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΧΜΕΝΤ Όνομα ΑΧΜΕΝΤ Όν. πατρός 
ΑΜΠΝΤΕΛ ΧΑΜΙΝΤ, γεν. 26-03-1976 στην ΑΙΓΥΠΤΟΣ, 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.205798/2017/0037883/03-05-2018 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 79/15-11-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της 
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 24-09-2013 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΥΡΛΑΚΟΒ Όνομα ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ Όν. πα-
τρός ΠΕΤΡΟΥ, γεν. 07-02-1960 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.45927/2018/0008437/03-05-2018 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 τροποποίηση τους με τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α') και του άρθρου 22 
παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το αριθμ. 14/26-09-2017 
πρακτικό της Α' Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 19-05-2008 αίτη-
ση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΑΡΟΥΙΣ Όνομα ΑΜΠΝΤΕΛΛΑΤΙΦ Όν. πα-
τρός ΜΟΦΑΝΤΙ, γεν. 03-07-1959 στην ΙΟΡΔΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(6)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8η-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέ-

ας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη δι-

αμονή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη 

γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.21455/2018/0007930/02-05-2018 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η 
από 19-09-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΜΟΥΧΑΜΜΑΝΤ ΙΜΠΡΑΧΙΜ 
(επώνυμο) ΙΚΜΠΑΛ (πατρώνυμο) ΑΖΑΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-02-2011, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του 
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διαμένει νόμιμα στη χώρα από 12-01-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΚΜΠΑΛ (IQBAL) (κύριο όνομα) 

ΑΖΑΡ (AZHAR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΖΑΡ (AZHAR) (κύριο όνομα) ΡΑ-

ΜΠΙΑ (RABIA)

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(7)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ.37732/2018/0007997/02-05-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 04-04-2016 δήλωση 
- αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) 
ΜΠΡΙΣΕΛΝΤΑ (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟΝΤΕΜΙ (πατρώνυμο) 
ΜΠΕΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-07-1998, 
και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την 
αριθμ. 967/88/04-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(8)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8η-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέ-

ας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη δι-

αμονή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη 

γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.36403/2018/0007471/07-05-2018 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η 

από 21-01-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΣΙΑΝΑ (επώνυμο) ΤΣΑΚΟ 
(πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
21-12-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, 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, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 22-03-2002 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΚΟ (CAKO) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΑΝ (ARIAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΚΟ (CAKO) (κύριο όνομα) 

ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA)

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(9)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8η-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέ-

ας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη δι-

αμονή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη 

γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.36386/2018/0007979/08-05-2018 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η 
από 20-01-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΟΝΑΛΝΤΟ (επώνυμο) ΦΑΡΙΑ 
(πατρώνυμο) ΝΤΑΣΑΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 19-01-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
14-12-1999 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΑΡΙΑ (FARIA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΣΑΜΙΡ (DASHAMIR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΑΡΙΑ (FARIA) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΡΙΑΝΑ (ADRIANA)

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
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(10)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/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.15312/2018/0004174/07-05-2018 
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. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η 
από 28-02-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΛΟ (όνομα) ΦΑΤΜΠΑΡΔΑ 
(πατρώνυμο) ΕΝΒΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
23-05-1988, και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008 σύμφωνα με την 
αριθμ. 19720/29/18-12-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(11)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8η-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέ-

ας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη δι-

αμονή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη 

γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.37878/2018/0008044/07-05-2018 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή 
η από 11-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ 
(πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 29-01-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, 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, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
24-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ (ADRIATIK)

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) (κύριο όνομα) 
APIANA (APJANA)

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(12)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8η-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέ-

ας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη δι-

αμονή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη 

γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.36508/2018/0008324/07-05-2018 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 
27-01-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (επώνυμο) ΤΡΟΚΑ (πα-
τρώνυμο) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
15-10-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, 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 19-09-2001 
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΡΟΚΑ (TROKA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛ (ARISTOTEL)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΡΟΚΑ (TROKA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΕΛΑ (ENTELA)

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(13)
    Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.36342/2018/0001256/08-05-2018 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 
19-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΓΚΟΛΟΣΗ (GOLLOSHI) ΙΩΑΝΝΑ (JOANA) ον. 
πατρός ΒΙΚΤΩΡ (VIKTOR), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α365211, 
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που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-05-1990 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ.

2. Με την Φ.43401/2017/0020708/20-04-2018 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 
30-05-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδα-
πής υπό στοιχεία: ΔΗΜΟΥΛΗ (DHIMULI) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
(PARASHQEVI) ον. πατρός ΣΩΚΡΑΤ (SOKRAT), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α375022, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
19-04-1953 και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ.

3. Με την Φ.43528/2017/0020717/20-04-2018 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 
12-06-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΑΣΙΜΗ (ASIMI) ΦΩΤΟΥΛΑ (FOTULLA) ον. 
πατρός ΦΙΛΙΠΠΑΣ (FILIP), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α442948, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-02-1997 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.

4. Με την Φ.43626/2017/0020719/26-04-2018 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 
21-06-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΜΟΥΣΑΪ (MUSAJ) ΡΑΪΜΟΝΤΑ (RAIMONDA) ον. 
πατρός ΝΟΒΡΟΥΣ (NOVRUS), κατόχου του Ειδικού Δελτί-
ου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α498642, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-04-1986 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ.

5. Με την Φ.43660/2018/0007309/26-04-2018 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 της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: MINO (MINO) ΧΡΙΣΤIΝΑ (KRISTINA) ον. πατρός 
ΡΕΤΖΕΠ (REXHEP), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α494421, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-12-1968 και κατοικεί 
στο Δήμο ΜΕΓΑΡΕΩΝ.

6. Με την Φ.43996/2017/0021268/26-04-2018 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 
20-07-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΠΑΤΣΙΛΗ (PACILI) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (KRISTINA) ον. 
πατρός ΤΟΛΗ (TOLI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α494975, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-07-1988 και κατοικεί 
στο Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ).

7. Με την Φ.44179/2017/0025854/02-05-2018 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 
21-08-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΧΑΚΑΡΕΠΗ (HAKAREPI) ΕΛΕΝΗ (ELENI) ον. 
πατρός ΝΤΙΒΙΤ (DIVIT), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α432668, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-08-1993 και κατοικεί 
στο Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ).

8. Με την Φ.44187/2017/0021275/26-04-2018 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 
21-08-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΣΤΑΤΗ (STRATI) ΜΑΝΙΟΛΑ (MANJOLA) ον. 
πατρός ΘΩΜΑ (ΤΗΟΜΑ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α440915, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-07-1988 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.

9. Με την Φ.44217/2017/0021916/02-05-2018 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 
24-08-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΝΤΟΝΤΗ (DODI) ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA) ον. 
πατρός ΔΗΜΟ (DHIMO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α409030, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-12-1977 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ.

10. Με την Φ.44928/2017/0023166/23-04-2018 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 
24-10-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΜΑΝΟΥ (ΜΑΝΟ) ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (MELPOMENI) 
ον. πατρός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (PANAJOT), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α493228, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-06-1999 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(14)
    Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.43461/2017/0022890/20-04-2018 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 
02-06-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΑΝΤΩΝΗΣ (ANDONI) ΠΑΝΤΕΛΗΣ (PANDELI) ον. 
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πατρός ΓΚΟΡΚΙ (GORKI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α407960, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-05-1981 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.

2. Με την Φ.43567/2018/0000838/10-05-2018 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 
14-06-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΛΑΓΙΑ (LAJA) ΓΙΟΥΛΙΑΝ (JULJAN) ον. πατρός 
ΜΙΝΕΛΑ (MINELLA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α352627, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-10-1982 και κατοικεί 
στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ.

3. Με την Φ.43587/2017/0026793/20-04-2018 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 
16-06-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΜΙΧΟΣ (ΜΙΗΟ) ΘΥΜΙΟΣ (THIMJO) ον. πατρός 
ΜΙΧΑΛΗ (MIHAL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτό-
τητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α373893, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-03-1980 και κατοικεί στο 
Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ.

4. Με την Φ.43649/2017/0020721/26-04-2018 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: ΜΕΡΤΙΡΗΣ (MERTIRI) ΘΑΝΑΣΗΣ (THANAS) ον. 
πατρός ΤΙΜΟΛΕΩΝ (TIMOLEA), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α498694, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-06-1951 
και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ.

5. Με την Φ.43946/2017/0023767/26-04-2018 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 
18-07-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΚΟΡΙΝΗΣ (KORINI) ΡΟΛΑΝΤ (ROLAND) ov. 
πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ (VASIL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α331208, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-06-1977 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.

6. Με την Φ.44016/2017/0021270/26-04-2018 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 
19-07-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 

στοιχεία: ΚΙΤΟΣ (ΚΙΤΟ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (KOSTANDIN) ον. 
πατρός ΖΗΣΗ (ZISI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α330517, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-05-1982 και κατοικεί 
στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ.

7. Με την Φ.44131/2017/0025095/26-04-2018 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 
01-08-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΤΖΕΚΑ (ΧΗΕΚΑ) ΒΑΣΙΛΑΚΗ (VASILLAQ) ον. 
πατρός ΧΡΗΣΤΟ (KRISTO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α374603, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-10-1956 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.

8. Με την Φ.44202/2018/0007770/02-05-2018 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 
23-08-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΓΚΡΑΜΟΖΗ (GRAMOZI) ΑΓΚΡΟΝ (AGRON) ον. 
πατρός ΓΙΩΡΓΗ (JORGJI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α320420, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-05-1968 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ).

9. Με την Φ.44447/2017/0022545/10-05-2018 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 
20-09-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΠΛΕΚΗ (PLEQI) ΑΛΜΠΑΝ (ALBAN) ον. πατρός 
ΤΑΚΗ (TAQI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α370758, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-05-1974 και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ.

10. Με την Φ.44569/2017/0022546/10-05-2018 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 
28-09-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΓΙΩΡΓΗ (JORGJI) ΠΕΤΡΟΣ (PETRO) ον. πατρός 
ΛΕΟΝΑΡΝΤ (LEONARD), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α500437, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-07-1997 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ  
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*02020580706180008*

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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