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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
    Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.135884/2017/0005328/20-03-2017 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 τον ν. 3284/2004 (217 
Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις δια-
τάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 22 παρ. 
1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ' αριθ. 11/23-03-2016
πρακτικό της Α΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 08-05-2009 αίτη-
ση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΛΕΧ Όνομα ΑΝΑΝ Όν. πατρός ΑΜΠΝΤΕΛ 
ΡΑΧΙΜ, γεν. 23-05-1967 στο ΚΟΥΒΕΪΤ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.144621/2017/0000329/20-03-2017 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 υπ' αριθ. 2104/27-06-2016
πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με 
το οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι αντιρρήσεις που 
υπέβαλλε η αιτούσα κατά του 18/30-04-2014 πρακτι-
κού της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
22-01-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΛΙΑ Όνομα ΑΛΚΕΤΑ Όν. πατρός ΚΑΜΠΕΡ, 
γεν. 08-03-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.202057/2017/0001280/20-03-2017 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 13/18-02-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της 
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 06-12-2012 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΕΒΤΣΕΝΚΟ Όνομα ΕΥΓΕΝΙΑ Όν. πατρός 
ΙΒΑΝ, γεν. 26-02-1952 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Με την Φ.202533/2017/0005312/20-03-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 3/29-03-2016 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 02-08-2013 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΝΤΕΑΝΟΥ Όνομα ΝΤΑΝΙΕΛΑ Όν. πατρός 
ΣΤΕΦΑΝ, γεν. 06-05-1967 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.202280/2017/0004447/20-03-2017 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 56/04-12-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η 
από 18-12-2012 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΤΑΜΙΡ Όνομα ΜΑΧΑ Όν. πατρός 
ΜΟΧΑΜΑΝΤ, γεν. 09-03-1970 στην ΣΥΡΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.203506/2017/0005326/20-03-2017 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 19/08-04-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πει-
ραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
14-02-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΕΪΖΟ Όνομα ΚΕΜΑΛ Όν. πατρός ΣΑΝΤΡΙ, 
γεν. 18-01-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.201048/2016/0037606/20-03-2017 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 59/09-10-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
08-10-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΙΤΣΟ Όνομα ΚΡΙΣΤΟ Όν. πατρός ΓΙΟΝΟΥΣ, 
γεν. 07-08-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την Φ.202590/2017/0004448/20-03-2017 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 25/31-03-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της 
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 05-02-2013 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΡΤΙ Όνομα ΛΙΝΤΙΤΑ Όν. πατρός ΜΠΑΧΙΡ, 
γεν. 03-10-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την Φ.201108/2017/0005309/20-03-2017 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 52/18-11-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πει-
ραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
13-09-2012 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΛΑΪ Όνομα ΑΡΜΠΕΝ Όν. πατρός ΡΑΜΑ-
ΝΤΑΝ, γεν. 08-05-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(2)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

 1.  Με την Φ.12933/2017/0001227/10-03-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, 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
19-01-2017 δήλωση -αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΝΤΙΝΟ (επώνυμο) ΓΚΙΩΝΙ (πατρώνυμο) 
ΛΟΥΛΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-08-1999, 
και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την 
αριθ. 20770/11/13-1-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

2. Με την Φ.13193/2016/0028322/10-03-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, 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
01-09-2016 δήλωση -αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΦΛΑΒΙΟ (επώνυμο) ΚΟΝΓΚΙΟΝΙ (πα-
τρώνυμο) ΛΟΥΦΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
09-07-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμ-
φωνα με την αριθ. 18920/22/8-12-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Δ/ντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
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(3)
      Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

  Με την Φ. 17078/2016/0002953/07-03-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 02-11-2016 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΑΝΟΝ-ΡΟΑΝ 
(επώνυμο) ΦΟΡΡΕΣΤΕΡ (πατρώνυμο) ΝΗΛ ΡΙΤΣΑΡΝΤ, 
που γεννήθηκε στην ΚΥΠΡΟΣ την 29-06-1999, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 9711/
11-10-2016 και την με 30/11/2016 ορθή επανάληψη βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

  Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

(4)
      Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

  Με την Φ. 1120/2016/0000903/17-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 11-12-2015 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώ-
νυμο) ΤΣΙΛΙ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-12-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΔΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμ-
φωνα με την αριθ. Φ.53.4/11103/27-11-2015 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

  Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(5)
      Στην Φ.36591/2016/0025932/09-01-2017 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-

τικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 319/07-02-2017 (τ.Β') 
διορθώνεται το πατρώνυμο:

από το εσφαλμένο: «ΒΑΣΙΛΗ»,
στο ορθό: «ΒΑΣΙΛ».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)

Ι

(6)

        Στην Φ.3557/2016/0002530/22-11-2016 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας -  Θράκης που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 4296/
30-12-2016 (τ.Β'), διορθώνεται το ονοματεπώνυμο:

από το εσφαλμένο: «(επώνυμο) ΤΖΙΛΝΤΑ (όνομα) 
ΝΤΟΥΛΕΛΑΡΙ»,

στο ορθό: «(επώνυμο) ΝΤΟΥΛΕΛΑΡΙ (όνομα) ΤΖΙΛΝΤΑ».

(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - 
Θράκης)

Ι

(7)

      Στην Φ.6858/2016/0001416/16-11-2016 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4001/
14-12-2016 (τ.Β'), στη σελ. 39638, στήλη β΄ διορθώνεται 
το επίθετο της μητέρας

από το εσφαλμένο: «ΤΣΟΥΛΑΪ»,
στο ορθό: «ΤΣΟΥΛΛΑΪ».

(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - 
Θράκης)

Ι

(8)

            Στη Φ.6860/2016/0001419/16-11-2016 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4001/
14-12-2016 (τ.Β'), στη σελ. 39638, στήλη β' διορθώνεται 
το επίθετο

από το λανθασμένο: «ΤΣΟΥΛΑΪ»,
στο ορθό: «ΤΣΟΥΛΛΑΪ».

(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - 
Θράκης)

Ι

(9)

          Στο ΦΕΚ 751/τ.Β΄/09.03.2017, στη σελίδα 6404, α΄ στήλη, 
στο τέλος της αριθμ. Φ. 3375/2017/0000112/14-02-2017
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Μακεδονίας - Θράκης, διορθώνεται
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το εσφαλμένο:
«Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ»,
στο ορθό:
«Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ»

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

(10)
     Στην αριθμ. Φ.19791/2016/0002550/17-01-2017 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που δημο-
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 581/τ.Β΄/24.02.2017, στη σελίδα 4990, 
στην β΄ στήλη, στον 11ο στίχο από το τέλος, διορθώνεται

το εσφαλμένο:
«… ΙΝΤΟΤΣ .....»,
στο ορθό:
«… ΝΤΟΤΣ .....» .

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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