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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

      Με την Φ.202025/2017/0000365/13-02-2017 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 7/01-03-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλά-
δας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 10-01-2013 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΟΥΡΑΒΛΕ-ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Όνομα ΤΣΕ-
ΤΣΙΛΙΑ-ΟΛΤΕΑ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛΕ, γεν. 09-09-1975 στην 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(2)
      Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.92945/2017/0002004/15-02-2017 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. 2107/29-08-2016 πρα-
κτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Iθαγέvειας με το οποίο 
έγιναν δεκτές ομόφωνα οι αντιρρήσεις που υπέβαλλε ο 
αιτών κατά του 10/03-07-2014 πρακτικού της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας γίνεται 
δεκτή η από 17-05-2011 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΝΑ Όνομα ΑΛΦΡΕΝΤΗ Όν. πατρός 
ΦΕΪΖΗ, γεν. 29-03-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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2. Με την Φ.203513/2017/0002318/15-02-2017 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 20/13-04-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η 
από 29-04-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΦΙΛΑΪ Όνομα ΕΛΙΣΑ Όν. πατρός ΑΡΑΝΙΤ, 
γεν. 23-02-1990 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(3)
      Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.204367/2017/0001388/20-02-2017 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 20/16-06-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
11-04-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΡΕ Όνομα ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ Όν. πατρός 
ΓΚΙΕΡΓΚΙ, γεν. 06-09-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.34182/2017/0004215/20-02-2017 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 Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α΄) και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010
(49 Α') και μετά το υπ' αριθ. 41/29-10-2010 πρακτικό της 
Γ΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερι-
κών γίνεται δεκτή η από 03-09-1993 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΛΣΙΧΑΝΤΕ Όνομα ΣΑΜΙΡΑ Όν. πατρός ΦΑΡ-
ΧΑΝ, γεν. 14-09-1947 στην ΣΥΡΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(4)
      Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

  Με την Φ.132094/2017/0003426/13-02-2017 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 τροποποίησή τους με τις διατάξεις 
του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 22 παρ. 1 του 
ν. 3838/2010 και μετά το υπ' αριθ. 21/10-06-2015 πρακτι-
κό της Α΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης γίνεται 
δεκτή η από 18-12-2008 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΡΜΑΚΟΛΑ Όνομα ΝΕΡΑΪΔΑ Όν. πατρός 
ΙΝΙΑΤΣ, γεν. 26-08-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(5)
      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.8380/2016/0005138/09-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α') σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'),
γίνεται αποδεκτή η από 28-03-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΙΚΑΕΛΑ 
(επώνυμο) ΙΣΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΡΟΥΖΝΤΙ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-03-2000, και κατοικεί στο 
Δήμο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνι-
κού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συ-
νεχόμενα σε ελληνικό σχολείο όπως προκύπτει από την 
αριθμ. 83/11-03-2016 βεβαίωση (2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟ-
ΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ), την 43α/11-3-2016 βεβαίωση 
σπουδών (2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ), 
την 269/18-3-2016 βεβαίωση σπουδών (3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΩΡΑΙΟΚΣΤΡΟΥ), την 75/15-3-2016 βεβαίωση σπουδών 
(1ο ΓΕΛ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) και την 28/8-2-2017 βεβαίωση 
σπουδών (1ο ΓΕΛ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ), ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 28-04-1998 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΣΑΚΟΥ (ISAKU) (κύριο όνομα) 

ΡΟΥΖΝΤΙ (RUZHDI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΙΣΑΚΟΥ (ISAKU) (κύριο όνομα) 

ΕΡΜΑΝΤΑ (ERMANDA)

  Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
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(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 διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχι-

στον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.8406/2016/0016470/08-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α') σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'),
γίνεται αποδεκτή η από 30-09-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΙΜΠΡΑΧΙΜ 
(επώνυμο) ΜΕΝΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΤΦΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-06-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΕΛΤΑ, 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 
12-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΝΑ (ΜΕΝΑ) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΤΦΙ (LUTFI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΝΑ (ΜΕΝΑ) (κύριο όνομα) ΜΑ-

ΡΙΕ (MARIE)

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

Ι

(7)
        Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

  Με την Φ. 1775/2017/0000130/10-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 
Α') και τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 
263 Α') γίνεται αποδεκτή η από 29-12-2010 αίτηση της 
ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΛΙΛΙΑ (επώνυμο) ΦΙΛΙΔΗ 
(πατρώνυμο) ΣΕΒΚΕΤ που γεννήθηκε στο ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 
την 08-05-1989 για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας (9/56/18-02-2015 πρακτικό της Δ' Ειδικής Επιτροπής).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΤΣΟΥ

Ι

(8)
       Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ. 1077/2016/0000857/07-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της 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 16-11-2015 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ 
(επώνυμο) ΓΚΕΛΙ (πατρώνυμο) ΝΑΖΜΙ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-07-1998, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΥΡΓΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.4/8710/26-10-2015 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

  Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

(9)
      Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει αποφοιτήσει έως και την 8η-7-2015 από 

Τμήμα ελληνικού ΤΕΙ.

  Με την αριθ. Φ. 1026/2016/0001855/07-02-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ-
θρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυασμό με 
την παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από
04-11-2015 δήλωση - αίτηση του αλλοδαπού, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΛΟΝΑ (όνομα) ΝΕΡΤΙΛ (πατρώνυμο) 
ΝΤΕΜΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-12-1988, 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΡΓΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτή-
ριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 26-03-2014 από 
το ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙ-
ΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ του Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ.

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

(10)
        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. 1033/2016/0000889/07-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
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Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε 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 Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
06-11-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΜΑΛΚΑ 
(πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
06-05-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛ-
ΛΗΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 

ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 30-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΛΚΑ (MALKA) (κύριο όνομα) 

ΙΛΙΡ (ILIR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΛΚΑ (MALKA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (MARGARITA)

 Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   

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