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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.147974/2018/0017063/25-09-2018 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 αριθ. 2130/16-05-2018 
πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με το 
οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι αντιρρήσεις που υπέ-
βαλλε ο αιτών κατά του 3/11-03-2015 πρακτικού της Επι-
τροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 
γίνεται δεκτή η από 23-11-2011 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΟΠΑΝΙ Όνομα ΤΖΕΒΑΧΙΡ Όν. πατρός ΚΟΥ-
ΪΤΙΜ, γεν. 17-09-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.210266/2018/0016127/25-09-2018 
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 37/08-
09-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 

Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 
22-05-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΟΡΙΧΟΥΕΛΑ ΜΠΑΣΟΥΡΤΟ Όνομα ΜΙΛΑ-
ΓΚΡΟΣ- ΜΑΡΥΟΛΥ  Όν. πατρός ΑΝΤΟΝΙΟ ΟΡΛΑΝΤΟ, γεν. 
20-10-1979 στο ΠΕΡΟΥ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

3. Με την Φ.210874/2018/0016175/25-09-2018 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 24/18-10-2017 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραι-
ώς και Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 03-10-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΕΚΡΕΖΙ Όνομα ΑΛΜΙΡ Όν. πατρός ΡΑΖΙΜ, 
γεν. 13-10-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.210658/2018/0016120/25-09-2018 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 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 
16-01-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΣΤΑΦΑ Όνομα ΧΟΥΣΣΕΝ ΧΟΥΣΣΝΙ Όν. 
πατρός ΡΑΣΙΝΤ, γεν. 29-04-1966 στην ΣΥΡΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.211530/2018/0016539/25-09-2018 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 4/19-01-2018 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και 
Δυτικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 18-02-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΜΕ Όνομα ΒΕΡΑ Όν. πατρός ΟΥΑΝΙ, γεν. 
28-06-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελλη-
νικής ιθαγένειας.
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6. Με την Φ.211007/2018/0016157/25-09-2018 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 66/30-11-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 
09-07-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΥΛΟΒΑ Όνομα ΖΕΤΣΚΑ Όν. πατρός ΑΤΑ-
ΝΑΣ, γεν. 02-04-1942 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.175181/2018/0016546/25-09-2018 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 Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, 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 15-09-2000 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΑΝΑΪ Όνομα ΑΡΤΑΝ Όν. πατρός ΑΜΠΕΝ, 
γεν. 02-05-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την Φ.211554/2018/0018353/25-09-2018 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 13/07-09-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - 
Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 18-03-2014 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΡΝΤΑ Όνομα ΦΕΣΤΙΜ Όν. πατρός ΤΣΕΝΟ, 
γεν. 31-12-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(2)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.210657/2018/0016863/20-09-2018 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 27/14-11-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται 
δεκτή η από 10-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΣΤΗ Όνομα ΑΣΤΡΙΤ Όν. πατρός ΧΑΪΡΗ, 
γεν. 07-10-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.211259/2018/0016818/20-09-2018 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 45/14-11-2017 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και 
Δυτικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 03-06-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΛΑ Όνομα ΒΙΚΤΩΡ Όν. πατρός ΝΤΟΝΤ, 
γεν. 28-12-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.211353/2018/0015316/20-09-2018 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 50/01-11-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 18-12-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΙΔΗ Όνομα ΡΕΒΕΚΑ Όν. πατρός ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, 
γεν. 26-11-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.211709/2018/0020176/20-09-2018 από-
φαση 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 7/01-03-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 05-08-2014 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΗ Όνομα ΛΙΓΚΟΡ Όν. πατρός 
ΗΡΑΚΛΗ, γεν. 15-09-1996 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

 Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(3)
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

      1. Με την Φ.134986/2018/0015972/25-09-2018 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 12/06-05-2014 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου γίνεται δεκτή 
η από 06-07-2011 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ - ΓΙΑΡΕΜΕΝΚΟ Όνομα ΙΓΚΟΡ Όν. 
πατρός ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, γεν. 28-01-1976 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.208123/2018/0015624/25-09-2018 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 22/11-05-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 
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12-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΕΡΑ Όνομα ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Όν. πατρός ΣΟΤΙΡ, 
γεν. 26-08-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.197638/2018/0017295/25-09-2018 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, γίνεται δεκτή η από 23-04-2015 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΟΥΪΚΓΙΟΥΣΟΥΦΑΪ Όνομα ΜΙΡΣΑΝΤ Όν. πα-
τρός ΚΟΥΪΤΙΜ, γεν. 30-12-1987 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.202197/2018/0013643/25-09-2018 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 60 και 61 του ν. 2910/2001 
(91/Α΄), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217/Α΄) καθώς 
και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49/Α΄) και 
μετά το υπ’ αριθ. 4/08-06-2017 πρακτικό της Γ΄ Επιτροπής 
Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται 
δεκτή η από 15-01-2002 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΕΡΟΛΕΣ Όνομα ΜΑΡΙΕΤΑ ΠΡΑΝΑΔΑ Όν. πα-
τρός ΙΣΙΔΡΟ, γεν. 12-03-1960 στις ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.144550/2018/0017460/25-09-2018 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 τροποποίησή τους με 
τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49/Α΄) και του άρθρου 
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το αριθ. 5/29-03-
2018 πρακτικό της Γ΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του 
Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 19-11-2009 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΤΕΛΙΑΤΝΙΚ Όνομα ΝΑΤΑΛΙΑ Όν. πατρός ΝΙΚΟ-
ΛΑ, γεν. 30-06-1972 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

 Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(4)
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

      1. Με την Φ.208600/2018/0018822/25-09-2018 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 5/31-05-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας -Στε-
ρεάς Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 21-03-2012 αίτη-
ση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΣΕΝΚΟ Όνομα ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ Όν. πατρός 
ΑΛΕΞΕΪ, γεν. 23-09-1956 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.207948/2018/0015946/25-09-2018 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 18/24-11-2016 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας -Στερεάς 
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 29-12-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΚΡΑΠΑΛΛΙΟΥ Όνομα ΕΛΒΙΡΑ Όν. πατρός 
ΑΡΣΙΜ, γεν. 26-05-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.205042/2018/0017372/25-09-2018 από-
φαση 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, γίνεται δεκτή η από 06-07-2016 αίτηση 
πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοι-
χεία:

Επώνυμο ΜΠΟΥΛΚΟΥ Όνομα ΜΕΓΚΙ Όν. πατρός ΑΡ-
ΤΟΥΡ, γεν. 03-07-1993 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.142756/2018/0016282/25-09-2018 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 26/11-12-2013 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 ΓΙΑΝΙ Όνομα ΧΕΝΑ Όν. πατρός ΜΠΡΑΧΙΜ, 
γεν. 11-07-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.209469/2018/0015244/25-09-2018 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 15/10-05-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή 
η από 11-12-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΪΝΤΙΝΙ Όνομα ΑΛΜΑ Όν. πατρός ΑΣΤΡΙΤ, 
γεν. 04-03-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

 Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(5)
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

      1. Με την Φ.206505/2018/0015341/25-09-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
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Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217/Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 5/24-01-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α' της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 
28-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΛΑΧΟΥ Όνομα ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ Όν. πατρός 
ΓΙΩΡΓΚΗ, γεν. 18-12-1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.94441/2018/0015354/25-09-2018 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 19/18-07-2017 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 26-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΡΟΚΟΥ Όνομα ΝΑΤΑΣΑ Όν. πατρός ΖΕΦ, 
γεν. 28-01-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.210684/2018/0016590/25-09-2018 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 15-07-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΙΛΟ Όνομα ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ Όν. πατρός ΘΑ-
ΝΑΣ, γεν. 01-03-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.210668/2018/0016585/25-09-2018 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 57/17-10-2017 πρακτικό της Επιτρο-
πής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 19-06-2014 αίτηση 
πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΡΤΑΛΗ Όνομα ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟ Όν. πατρός 
ΔΗΜΗΤΕΡ, γεν. 03-07-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.144532/2018/0017266/25-09-2018 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 αριθ. 2126/12-03-2018 πρακτικό 
Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με το οποίο έγιναν 
δεκτές ομόφωνα οι αντιρρήσεις που υπέβαλλε η αιτούσα 
κατά του 16/02-04-2014 πρακτικού της Επιτροπής Πολι-
τογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής της 
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 28-03-2013 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΥΦΙ Όνομα ΕΝΤΕΛΑ Όν. πατρός ΕΝΒΕΡ, 
γεν. 05-06-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.210688/2018/0016189/25-09-2018 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 03-07-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΙΜΠΟΤΑΡΙ Όνομα ΝΑΤΑΛΙΑ Όν. πατρός 
ΝΤΜΙΤΡΙ, γεν. 26-07-1979 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.210753/2018/0016221/25-09-2018 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 8/2017/30-06-2017 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 11-10-2011 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΡΟΤΣΗ Όνομα ΘΕΟΔΩΡΑ Όν. πατρός 
ΘΩΜΑ, γεν. 30-06-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την Φ.208236/2018/0014665/25-09-2018 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 75/25-11-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 02-10-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΥΡΑΝΙΑΚΟΥ Όνομα ΒΙΟΛΕΤΑ Όν. πατρός 
ΡΟΥΖΝΤΙ, γεν. 10-06-1960 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την Φ.208848/2018/0015404/25-09-2018 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 11/17-02-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 02-12-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΡΑΪ Όνομα ΝΤΡΙΤΑΝ Όν. πατρός ΝΤΑΛΙΠ, 
γεν. 27-04-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την Φ.208928/2018/0015373/25-09-2018 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 14/03-03-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 09-12-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΕΜΙΡΙ Όνομα ΜΠΑΡΔΙ Όν. πατρός ΝΤΕΡ-
ΒΙΣ, γεν. 17-10-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

 Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
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(6)
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

      1. Με την Φ.205078/2018/0015497/25-09-2018 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 15/23-06-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Ανατολικής Μακεδονίας - 
Θράκης γίνεται δεκτή η από 06-05-2015 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΚΕΝΤΟ Όνομα ΚΡΙΣΤΟ Όν. πατρός ΤΣΕΛΟ, 
γεν. 02-05-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.207177/2018/0015492/25-09-2018 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 1/19-01-2017 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονί-
ου γίνεται δεκτή η από 14-11-2016 αίτηση πολιτογράφη-
σης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΕΚΙΟ Όνομα ΕΡΑΛΝΤΑ Όν. πατρός ΣΠΕΤΙΜ, 
γεν. 29-10-1988 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.208370/2018/0014902/25-09-2018 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 72/16-11-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 11-09-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΑΚΑ Όνομα ΑΟΥΡΕΛ Όν. πατρός ΕΤΕΜ, 
γεν. 07-05-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.210046/2018/0016417/25-09-2018 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 10/2017/04-07-2017 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 27-10-2011 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΪΤΑ Όνομα ΧΟΥΣΕΪΝ Όν. πατρός ΒΑΧΑΠ, 
γεν. 07-05-1968 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.208638/2018/0017515/25-09-2018 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 06/18-05-2017 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδονίας γί-
νεται δεκτή η από 18-12-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΙΝΑΜΙ Όνομα ΛΙΝΤΙΤΑ Όν. πατρός ΓΙΟΝΟΥΖ, 
γεν. 02-09-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.210182/2018/0017102/25-09-2018 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 11/2017/10-07-2017 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 09-12-2010 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΑΚΑΡΙΑΝ Όνομα ΣΕΪΡΑΝ Όν. πατρός ΒΑΖ-
ΓΚΕΝ, γεν. 20-05-1970 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.208690/2018/0016338/25-09-2018 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 76/02-12-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή 
η από 16-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΕΛΙΜΠΑΡΙ Όνομα ΑΡΙΑΝΑ Όν. πατρός ΧΕ-
ΚΟΥΡΑΝ, γεν. 30-08-1961 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

 Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(7)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.11120/2018/0014763/26-09-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 18-12-2015 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΟΡΙΓΚΡΕΤΑ (επώνυμο) ΣΕΛΙΜΑΪ 
(πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 16-05-1998 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΡΜΗΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 
σύμφωνα με την αριθ. 25220/07-12-2015 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την Φ.11089/2018/0009567/26-09-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
26-06-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΗ (επώνυμο) ΜΠΑΜΠΑΧΑΝΟΒΑ 
(πατρώνυμο) ΑΒΑΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
24-12-2002 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
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τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθ. 9343/ 08-05-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Με την Φ.17296/2017/0016252/26-09-2018 απόφα-
ση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 17-10-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΜΠΡΑ (επώνυμο) ΤΡΑΓΚΑΪ 
(πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 12-07-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡ-
ΤΙΑΤΗ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθ. 21251/27-09-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την αριθ. Φ.10259/2018/0011880/26-09-2018 
απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, 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 08-10-2015 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΙΠΗ 
(όνομα) ΕΛΒΙ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-07-1992 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑ-
ΜΑΡΙΑΣ, 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 30-06-2008 σύμφωνα με την αριθ. 20028/ 
23-11-2012 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

2. Με την αριθ. Φ.10397/2018/0012021/26-09-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76/Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/
Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 23-10-2015 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟ-
ΡΟΥΝΙ (όνομα) ΠΕΤΡΟ (πατρώνυμο) ΠΑΝΤΟ, που γεν-

νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-07-1996 και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. 14926/ 
14-10-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

3. Με την Φ.10402/2016/0017107/26-09-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 23-10-2015 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΧ-
ΜΠΑΖΙΑΝ (όνομα) ΒΑΓΚΡΑΜ (πατρώνυμο) ΣΕΪΡΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 26-02-1988 και κατοικεί 
στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της 
ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2008 σύμφωνα με την αριθ. 14964/ 
21-11-2012 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

4. Με την Φ.8009/2018/0006578/26-09-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, 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 04-05-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΙΝΑ (όνομα) 
ΙΩΑΝ (πατρώνυμο) ΡΟΛΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 10-05-1995 και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΓΚΑΔΑ, 
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 
30-06-2010 σύμφωνα με την αριθ. 7775/19-12-2016 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδο-
νίας.

5. Με την Φ.7950/2018/0012641/26-09-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης, 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 
20-08-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΙΛΟ (όνομα) 
ΣΤΑΥΡΟ (πατρώνυμο) ΛΕΟΝΑΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 16-10-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΩΡΑΙΟ-
ΚΑΣΤΡΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
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την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 16952/ 
20-07-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

6. Με την Φ.7453/2018/0012229/26-09-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, 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 09-08-2018 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΣΟΥΡΙ 
(όνομα) ΜΑΡΙΟ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-12-1993 και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΕΛΤΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 
σύμφωνα με την αριθ. 2507/10-07-2012 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(9)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.10540/2018/0013589/26-09-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α΄) γίνεται αποδε-
κτή η από 12-11-2015 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 
21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΛΙ 
(όνομα) ΑΡΤΕΑ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-10-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθ. 14705/19-10-2015 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την αριθ. Φ.15014/2018/0013165/26-09-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76/Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 29-12-2016 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 

ΑΛΛΑ (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (πατρώνυμο) ΝΕΤΖΜΙ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-12-1995 και κατοικεί στο 
Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας 
της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 4040/21-11-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μα-
κεδονίας.

3. Με την αριθ. Φ.8977/2018/0014097/26-09-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76/Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/
Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 26-01-2017 δήλωση - αί-
τηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΑΜΠΡΑΧΑΜΙΑΝ (όνομα) ΛΙΛΙΤ (πατρώνυμο) ΓΚΑΡΟΥΣ, 
που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 23-02-1990 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, 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 τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την αριθ. 301/ 
13-04-2011 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

4. Με την Φ.9620/2018/0004591/26-09-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 21-09-2017 δήλωση- αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΕΤΖΑ 
(όνομα) ΛΟΡΕΝΑ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-09-1989 και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας 
της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2008 σύμφωνα με την αριθ. 2764/09-02-2012 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μα-
κεδονίας.

5. Με την αριθ. Φ.9743/2018/0013585/26-09-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76/Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 04-09-2018 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΦΙΓΚΟΥΡΙ 
(όνομα) ΡΙΓΚΕΡΤΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΚ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-11-1995 και κατοικεί στο Δήμο 
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ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 15007/29-06-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-

μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μα-
κεδονίας.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ  

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