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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 (1)
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ.210192/2018/0015353/21-09-2018 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α’), 
όπως ισχύουν και μετά το 25/14-06-2017 πρακτικό της Επι-
τροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής 
Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 29-01-2015 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΣΕΡΑΝΙ Όνομα ΑΡΓΚΕΝΤΑ Όν. πατρός ΣΕΦΕΡ, 
γεν. 09-09-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.208080/2018/0017273/21-09-2018 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 25/22-05-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 11-02-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΧΟ Όνομα ΒΑΣΙΛ Όν. πατρός ΘΩΜΑ, γεν. 
18-04-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.209485/2018/0015113/21-09-2018 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 24/09-06-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή 
η από 29-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΕΡΑΝΙ Όνομα ΦΛΟΥΤΟΥΡΙΕ Όν. πατρός ΣΕ-
ΦΕΡ, γεν. 04-01-1954 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι   

(2)
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ.42245/2018/0016082/20-09-2018 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α’), όπως 
ισχύουν και μετά το αριθμ. 2111/24-10-2016 πρακτικό 
Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγένειας, με το οποίο έγιναν 
δεκτές ομόφωνα οι αντιρρήσεις που υπέβαλλε η αιτούσα 
κατά του 19/25-09-2014 πρακτικού της Επιτροπής Πο-
λιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων της 
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 10-11-2010 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΤΣΟ- ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ Όνομα ΜΑΡΙΕ Όν. 
πατρός ΣΠΥΡΟ, γεν. 06-10-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2. Με την Φ.210673/2018/0015194/20-09-2018 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 61/02-11-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 08-07-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΑΛΑ Όνομα ΛΟΥΚΑΝ Όν. πατρός ΠΙΛΟ, 
γεν. 26-09-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.211628/2018/0018362/20-09-2018 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 48/28-11-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
22-05-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΕΤΡΟΒΑ Όνομα ΓΚΑΛΙΑ Όν. πατρός ΠΕΤΚΟ, 
γεν. 10-09-1960 στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.210748/2018/0016173/20-09-2018 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 56/12-10-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α' της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 12-06-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΤΑΜΟΥ Όνομα ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ Όν. πατρός 
ΜΟΥΑΜΕΡ, γεν. 28-08-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.211632/2018/0018383/20-09-2018 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 48/28-11-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
03-06-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΛΑ Όνομα ΕΡΜΙΡΑ Όν. πατρός ΝΤΟΥΕ, 
γεν. 11-01-1984 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.210379/2018/0016146/20-09-2018 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 46/29-06-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή 
η από 05-06-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΕΪΒΑΝΗ Όνομα ΜΑΤΙΛΝΤΑ Όν. πατρός ΣΥ-
ΚΥΡΙ, γεν. 23-07-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.174246/2018/0018032/20-09-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-

φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του ν.δ. 
3370/1955 (258 Α'), του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2910/ 
2001 (91 Α'), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α’) και 
του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α’') γίνεται 
δεκτή η από 21-07-2000 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΠΑ Όνομα ΖΩΙΤΣΑ Όν. πατρός ΡΟΥΣΙΤ, 
γεν. 24-09-1952 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την Φ.210711/2018/0019743/20-09-2018 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 63/14-11-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α' της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 24-06-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΜΠΕ Όνομα ΛΙΝΤΙΤΑ Όν. πατρός ΙΣΛΑΜ, 
γεν. 09-09-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την Φ.210710/2018/0016169/20-09-2018 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 63/14-11-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α' της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 01-07-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΛΑΚΟΥ Όνομα ΦΛΩΡΙΚΑ Όν. πατρός ΓΙΩΡ-
ΓΗ, γεν. 30-10-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την Φ.211350/2018/0016549/20-09-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά το 30/28-06-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
18-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΑΟΥΣΙ Όνομα ΠΑΪΤΙΜ Όν. πατρός ΣΑΜΠΡΙ, 
γεν. 05-02-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι   

(3)
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών .

 1. Με την Φ.210393/2018/0018071/21-09-2018 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 11/29-09-2017 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδονίας 
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γίνεται δεκτή η από 31-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΡΤΣΕΣΚΑ Όνομα ΑΝΕΤΑ Όν. πατρός ΚΙΡΕ, 
γεν. 28-11-1985 στην ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜ. 
ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

2. Με την Φ.210747/2018/0016171/21-09-2018 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 56/12-10-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 12-06-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΝΣΑΚΟΥ Όνομα ΑΡΤΓΙΑΝΝΗ Όν. πατρός 
ΓΚΑΛΙΠ, γεν. 05-02-1957 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.213138/2018/0016754/21-09-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά το 10/13-04-2018 πρα-
κτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
30-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΝΤΑΓΙΕΒΑ Όνομα ΝΤΑΓΜΑΡΑ Όν. πατρός 
ΑΝΤΑΜ, γεν. 06-07-1987 στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.211713/2018/0009976/21-09-2018 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 7/01-03-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α της Α.Δ. Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 05-08-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΛΙΚΑΪ Όνομα ΑΛΜΠΑΝΑ Όν. πατρός ΚΟΥ-
ΪΤΙΜ, γεν. 09-06-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.209921/2018/0017647/21-09-2018 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 50/25-09-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α' της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 07-05-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΡΑΜΠΟΥΛΙ Όνομα ΜΑΡΟ Όν. πατρός ΑΧΑ-
ΛΑ, γεν. 20-09-1953 στη ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.211561/2018/0018373/21-09-2018 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 14/14-09-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου- 
Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 26-02-2014 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΝΤΡΕΓΙΑ Όνομα ΑΓΚΙΜ Όν. πατρός ΓΚΙ-
ΕΤΕ, γεν. 01-10-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

Ι

 (4) 
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ.206338/2018/0015024/21-09-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά το 54/09-09-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
31-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΖΟΓΚΑ Όνομα ΒΑΝΤΙΜ Όν. πατρός ΣΕΡ-
ΓΚΕΪ, γεν. 28-02-1988 στη ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.212085/2018/0009336/21-09-2018 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 14/24-05-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πει-
ραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
19-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΟΥΜΠΕΝΑΛ Όνομα ΣΑΪΝΤ Όν. πατρός 
ΑΜΠΝΤΕΛΛΑΧ, γεν. 20-11-1967 στο ΜΑΡΟΚΟ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.212313/2018/0018745/21-09-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά το 7/09-03-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
08-11-2011 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΩΤΣΟ Όνομα ΧΡΗΣΤΑΚΗ Όν. πατρός ΒΑΓ-
ΓΕΛ, γεν. 23-10-1957 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.212524/2018/0012115/21-09-2018 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 2/2018/22-02-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 06-10-2011 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΩΣΙΝΙΑΝ Όνομα ΑΛΜΠΕΡΤ Όν. πατρός 
ΒΑΓΚΑΡΣΑΚ, γεν. 08-07-1957 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.212503/2018/0011882/21-09-2018 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 2/2018/22-02-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 01-12-2011 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΡΟΥΤΙΝΟΒ Όνομα ΕΡΝΕΣΤ Όν. πατρός 
ΤΖΩΡΤΣ, γεν. 24-11-1969 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 

Ι

(5)  
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ.205753/2018/0016653/20-09-2018 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 26/13-10-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου- 
Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 23-09-2013 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΜΑΪ Όνομα ΥΛΛΙ Όν. πατρός ΣΕΦΚΕΤ, 
γεν. 09-07-1957 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.205864/2018/0014906/20-09-2018 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 85/06-12-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 07-10-2013 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΕΛΜΑΖΑΪ Όνομα ΚΙΑΝΙ Όν. πατρός ΑΛΙ, γεν. 
20-02-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.144163/2018/0017104/20-09-2018 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 19/31-10-2017 πρακτι-
κό της Α΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 28-09-2006 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΤΣΟΥΡΙΝΑ Όνομα ΛΑΡΙΣΑ Όν. πατρός ΝΙ-
ΚΟΛΑΪ, γεν. 02-04-1968 στη ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.145183/2018/0016652/20-09-2018 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 16/10-10-2017 πρα-
κτικό της Α' Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 24-07-2007 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΥΚΟ Όνομα ΑΝΤΡΙΑΝΑ Όν. πατρός ΣΕΛ-
ΜΑΝ, γεν. 16-07-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 

Ι

(6)    
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

1.  Με την Φ.23137/2018/0009424/06-08-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυασμό 
με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή 
η από 15-12-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΛΙΜ (όνομα) ΑΜΙΡΑ 
(πατρώνυμο) ΧΑΛΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΙΓΥΠΤΟΣ την 
17-05-1986 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 30-06-2004 σύμφωνα με την 
αριθ. 16550/17/03-11-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ.18020/2018/0009968/06-08-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυασμό 
με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδε-
κτή η από 06-10-2015 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΡΓΙΕΝΚΟ (όνομα) 
ΕΥΓΕΝΙΟΣ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΪ, που γεννήθηκε στην 
ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 03-03-1994 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛ-
ΛΙΘΕΑΣ, 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 30-06-2012 
σύμφωνα με τις αριθ. 255-31/05/2018 (10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ), 277-29/05/2018 (4ο ΓΕ.Λ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ), 
1164-30/05/2018 (ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ) βε-
βαιώσεις αντίστοιχα.

3. Με την αριθ. Φ.21534/2018/0003289/06-08-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνε-
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ται αποδεκτή η από 02-08-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΙΟΥΠΕ 
(όνομα) ΒΑΣΙΛ (πατρώνυμο) ΤΟΥΡΑΜΠΙ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-05-1991 και κατοικεί στο Δήμο 
ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ, 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 πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την 
αριθ. 8220/72/10-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής .

4. Με την Φ.21987/2018/0008352/06-08-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυασμό 
με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή 
η από 22-09-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΑΝΚΑ (όνομα) ΣΕΡΤΖΙΟ 
(πατρώνυμο) ΛΟΥΚΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 14-11-1988 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2007 σύμφωνα με την 
8080/44/07-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ   

Ι

(7)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.8922/2018/0011800/09-08-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυασμό 
με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η 
από 15-11-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΛΛΚΟΥΣΙ (όνομα) ANTONIO 
(πατρώνυμο) ΛΕΦΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
13-09-1985 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2004 σύμφωνα με την 
αριθ. 17590/32 / 08-02-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ.3768/2018/0011568/09-08-2018 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 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
23-01-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΗ (όνομα) ΚΟΣΤΙΑΝ (πα-
τρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
10-12-1996 και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩ-
ΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την αριθ. 9090/30/ 
21-06-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής.

3. Με την Φ.23447/2018/0009164/09-08-2018 απόφα-
ση 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 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
24-01-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΜΑΜΙ (όνομα) ΑΛΜΠΕΝΤΣ 
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΚΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 07-09-1990 και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2007 σύμφωνα με την αριθ. 170/27/22-02-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής .

4. Με την Φ.23448/2018/0009166/09-08-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυασμό 
με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή 
η από 24-01-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλ-
λοδαπού με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΙΟΥΝΤΙ (όνομα) ΕΡΛΙ 
(πατρώνυμο) ΜΠΑΣΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 09-09-1993 και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την 
αριθ. 18065/74/12-02-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής .

5. Με την Φ.23541/2018/0009884/09-08-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυασμό 
με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
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Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή 
η από 31-01-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΛΑ (όνομα) ΡΟΒΕΝΑ 
(πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 06-11-1984 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 30-06-2006 σύμφωνα με την 
αριθ. 20130/29 / 05-01-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

6. Με την Φ.5316/2018/0011803/09-08-2018 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 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
07-02-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΚΑ (όνομα) ΣΤΕΦΑΝ (πατρώνυμο) 
ΘΩΜΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-10-1993 
και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2009 σύμφωνα με την αριθ. 8770/8/15-06-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Ι

(8)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.23124/2018/0010149/03-08-2018 απόφα-
ση 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 
15-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΚΕΒΙ (επώνυμο) ΑΛΛΙΟΥ (πατρώνυ-
μο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-11-2008 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 19-09-2001 και ο πατέρας 
του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΛΙΟΥ (ALLIU) 
(κύριο όνομα) ΑΛΤΙΝ (ALTIN)

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΛΙΟΥ (ALLIU) 
(κύριο όνομα) ΦΛΟΥΤΟΥΡ (FLUTUR)
2. Με την Φ.23127/2016/0024709/03-08-2018 απόφα-

ση 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 
15-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΑΛΛΙΟΥ 
(πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
27-11-2008 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 19-9-2001 
και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΛΙΟΥ (ALLIU) 
(κύριο όνομα) ΑΛΤΙΝ (ALTIN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΛΙΟΥ (ALLIU) 
(κύριο όνομα) ΦΛΟΥΤΟΥΡ (FLUTUR)
3. Με την Φ.23514/2017/0001931/03-08-2018 απόφα-

ση 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 26-01-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλι-
κης με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) ΤΟΡΟΒΕΤΣΙ 
(πατρώνυμο) ΕΝΓΓΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
22-02-2010 και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩ-
ΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 15-06-2001 και η μητέρα της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΡΟΒΕΤΣΙ (TOROVECI) 
(κύριο όνομα) ΕΝΓΓΕΛ (ENGJELL)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΡΑ (MARA)
(κύριο όνομα) ΜΑΡΙΟΛΑ (MARJOLA)
4. Με την Φ.23515/2018/0010929/03-08-2018 απόφα-

ση 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 26-01-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλι-
κης με στοιχεία (όνομα) ΑΙΜΙΛΙΑ (επώνυμο) ΤΟΡΟΒΕΤΣΙ 
(πατρώνυμο) ΕΝΓΓΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
23-10-2002 και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩ-
ΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη 
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χώρα από 15-06-2001 και η μητέρα της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΡΟΒΕΤΣΙ (TOROVECI) 
(κύριο όνομα) ΕΝΓΓΕΛ (ENGJELL)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΡΑ (MARA) 
(κύριο όνομα) ΜΑΡΙΟΛΑ (MARJOLA) 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Ι

   (9) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.23328/2018/0011106/03-08-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυασμό 
με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδε-
κτή η από 17-01-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΙΑΒΟΥ (όνομα) 
ΙΛΕΟΝΤΙ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 18-10-1984 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ, 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 30-06-2007 
σύμφωνα με την αριθμ. 16190/17/25-10-2016 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε ο 
εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου της από ΙΛΕΟΝΤΙ 
ΤΣΙΑΒΟΥ σε ΙΛΕΟΝΤΗ ΤΣΙΑΒΟΥ.

2. Με την Φ.22116/2018/0006823/03-08-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυασμό με 
την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
29-09-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΜΠΕΓΙΑ (όνομα) ΣΑΟΥΡΕΛΑ 
(πατρώνυμο) ΣΕΡΙΦ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
22-02-1994 και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΕΤΣΩΝ, 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 30-06-2012 σύμφωνα με την 
αριθμ. 9660/40/29-06-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ.20890/2018/0003915/03-08-2018 απόφα-
ση 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 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
05-07-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΛΙ (όνομα) ΝΤΙΟΚΛΙΝΤΑ (πα-
τρώνυμο) ΚΑΣΤΡΙΟΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
23-09-1996 και κατοικεί στο Δήμο ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα 
με την αριθμ. πρωτ. 8830/59/17-06-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής .

4. Με την Φ.20709/2018/0010381/03-08-2018 απόφα-
ση 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 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
28-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΣΤΑΦΑ (όνομα) ΓΙΟΝΕΝΤΑ 
(πατρώνυμο) ΕΣΑΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
06-05-1992 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008 
σύμφωνα με την αριθμ. 3490/17/07-04-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής .

5. Με την Φ.16071/2017/0018970/03-08-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυασμό 
με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή 
η από 22-12-2015 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΡΟΥΤΙΟΥΝΙΑΝ (όνομα) 
ΑΡΟΥΤΙΟΥΝ (πατρώνυμο) ΓΚΑΓΚΙΚ, που γεννήθηκε στην 
ΑΡΜΕΝΙΑ την 18-05-1993 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛ-
ΛΙΘΕΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθμ. 
10645/10/14-07-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής .

6. Με την Φ.21598/2018/0010489/03-08-2018 από-
φαση 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 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνε-
ται αποδεκτή η από 11-08-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΕΛΙΓΙΑ 
(όνομα) ΒΑΣΙΛΙΚΗ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε 
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στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-02-1997 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με 
την αριθμ. 11500/26/23-06-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής. 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(10)    
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

 Με την Φ.28514/2018/0010457/16-07-2018 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 12-07-2018 αίτημα του πατέρα του ανήλικου 
με στοιχεία (επώνυμο) ΨΩΜΑΣ (όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ (πα-
τρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
13-03-2016, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ     ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(11)
 Στην Φ.22781/2016/0023341/07-03-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1819/Β/22-05-2018, στη σελίδα 
19937, στήλη Β, στο στοίχο 23 εκ των άνω, διορθώνεται: 

Το εσφαλμένο μητρώνυμο: «ΣΟΥΖΑΝΑ»,
στο ορθό: «ΣΟΥΣΑΝΝΑ». 

 (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  )
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