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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την αριθμ. Φ.136851/2017/0013775/10-07-2017 
απόφαση 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/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 17/16-07-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αν. Μακεδονίας -
Θράκης γίνεται δεκτή η από 19-12-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΣΟΓΙΑΝ Όνομα ΝΟΥΣΙΚ Όν. πατρός ΡΑΖ-
ΜΙΚ, γεν. 26-08-1972 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την αριθμ. Φ.136126/2017/0013754/13-07-2017 
απόφαση 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/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 9/22-04-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αν. Μακεδονίας -
Θράκης γίνεται δεκτή η από 07-05-2015 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΡΙΓΚΟΡΙΑΝ Όνομα ΑΡΑΜ Όν. πατρός ΧΑΪΚ, 
γεν. 04-02-1960 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την αριθμ. Φ.153797/2017/0015820/13-07-
2017 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 
παρ. 1 του ν.δ. 3370/1955 (258/τ.Α’ ), του άρθρου 69 
παρ. 1 του ν. 2910/2001 (91/τ.Α΄), του άρθρου 33 του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (217/τ.Α΄) και του άρθρου 22 παρ. 1 του 
ν. 3838/2010 (49/τ.Α΄) γίνεται δεκτή η από 19-07-1999 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΝΓΚΟ Όνομα ΕΝΓΚΕΛΟΥΣΕ Όν. πατρός 
ΧΑΡΙΛΟ, γεν. 29-07-1952 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την αριθμ. Φ.85463/2017/0020251/13-07-2017 
απόφαση 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/τ.Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με 
τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49/τ.Α΄) και του άρθρου 
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ' αριθμ. 24/
05-07-2016 πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 
09-12-2008 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΙΛΑΝΗ Όνομα ΛΕΩΝΙΔΑ Όν. πατρός ΝΑΣ-
ΤΑΣ, γεν. 13-04-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(2)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την αριθμ. Φ.138196/2017/0020653/14-07-2017 
απόφαση 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/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 24/30-06-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
03-04-2012 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΛΧΑΦΝΑΟΥΪ Όνομα ΑΧΜΑΝΤ Όν. πατρός 
ΜΟΧΑΜΜΑΝΤ, γεν. 01-04-1980 στο ΚΟΥΒΕΙΤ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την αριθμ. Φ.201381/2017/0009431/14-07-2017 
απόφαση 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/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 14/2015/21-12-2015 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 15-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΕΚΕΡΙ Όνομα ΜΑΡΙΕ Όν. πατρός ΓΙΑΚΟΒ, 
γεν. 10-01-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την αριθμ. Φ.204255/2017/0006771/17-07-2017 
απόφαση 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/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 17/12-05-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου 
της Α.Δ.Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 29-01-2014 αίτη-
ση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΡΑΪ Όνομα ΛΙΝΤΙΤΑ Όν. πατρός ΜΠΑ-
ΡΙΑΜ, γεν. 30-05-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την αριθμ. Φ.206005/2017/0015582/14-07-2017 
απόφαση 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/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 25/08-04-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
14-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΑΝΟΧΑ Όνομα ΠΙΟΤΡ ΓΙΑΝ Όν. πατρός 
ΝΤΑΡΙΟΥΣ ΜΠΑΡΤΛΟΜΙΕΪ, γεν. 04-07-1988 στην ΠΟΛΩ-
ΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την αριθμ. Φ.138589/2017/0015814/14-07-2017 
απόφαση 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/τ.Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με 
τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49/τ.Α΄) και του άρθρου 
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ' αριθ. 3/24-05-
2017 πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του 
Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 22-01-2009 

αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΤΣΗ Όνομα ΚΛΕΪΝΤΑ Όν. πατρός ΤΣΟ-
ΜΠΟ, γεν. 23-09-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(3)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την αριθμ. Φ.2389/2017/0000419/06-07-2017 από-
φαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/τ.Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
02-02-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΧΑΖΙΖ (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (πατρώ-
νυμο) ΤΖΕΒΙΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-06-
1999, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ, 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 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/326/18-01-2017 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

  Με εντολή Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 

Ι

(4)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου. 

 Με την αριθμ. Φ.2400/2017/0000477/06-07-2017 από-
φαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/τ.Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 07-02-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΝΤΡΙΟΝ 
(επώνυμο) ΤΣΙΝΑ (πατρώνυμο) ΝΑΪΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-11-2008 και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΑΝΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
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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 16-08-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ 
ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΙΝΑ (CINA) (κύριο όνομα) ΝΑΪΜ 

(NAIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΙΝΑ (CINA) (κύριο όνομα) ΤΖΕ-

ΜΑΛΙΓΕ (XHEMALIJE) .

Με εντολή Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(5)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την αριθμ. Φ.2544/2017/0001144/12-07-2017 
απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217/τ.Α΄), γίνεται δεκτό το από 22-05-2017 αίτημα 
του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΑΡΓΥΡΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ (όνομα) ΝΕΦΕΛΗ ΣΟΦΙΑ (πα-
τρώνυμο) ΜΑΤΘΑΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΣΟΥΗΔΙΑ την 
07-10-2012, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με 
νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την αριθμ. Φ.2545/2017/0001145/12-07-2017 
απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217/τ.Α΄), γίνεται δεκτό το από 22-05-2017 αίτημα 
του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΑΡΓΥ-
ΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ (όνομα) ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝ-
ΔΩΡΑ (πατρώνυμο) ΜΑΤΘΑΙΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΣΟΥΗΔΙΑ την 29-05-2014, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

3. Με την αριθμ. Φ.2546/2017/0001147/12-07-2017 
απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 
217/τ.Α΄), γίνεται δεκτό το από 22-05-2017 αίτημα του 
πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΑΡΓΥΡΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ (όνομα) ΝΙΟΒΗ ΣΟΥΖΑΝΑ 
(πατρώνυμο) ΜΑΤΘΑΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΣΟΥΗΔΙΑ 
την 13-05-2016, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την αριθμ. Φ.2540/2017/0001134/12-07-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 
217/τ.Α΄), γίνεται δεκτό το από 05-05-2017 αίτημα του 
πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΑΝΤΩΝΙΑ-
ΔΗΣ (όνομα) ΔΩΡΟΘΕΟΣ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που 
γεννήθηκε στην ΣΕΡΒΙΑ την 20-12-2016, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την αριθμ. Φ.2541/2017/0001135/12-07-2017 
απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 
217/τ.Α΄), γίνεται δεκτό το από 05-05-2017 αίτημα του 
πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 
(όνομα) ΓΙΑΣΜΙΝΑ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννή-
θηκε στην ΣΕΡΒΙΑ την 20-12-2016, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(7)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-

λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την αριθμ. Φ.2700/2017/0001495/22-06-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α΄), γίνεται αποδε-
κτή η από 11-08-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΡΕΤΖΕΝΣΑ (επώνυμο) 
ΚΑΜΠΟΥΛΑ (πατρώνυμο) ΦΕΡΙΤ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-09-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΕΔΕΣ-
ΣΑΣ, 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 30-06-2014 
σύμφωνα με την αριθμ. 26863/01/08/2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
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 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

    (8)
    Στην αριθμ. πρωτ. Φ.3034/2017/0000649/04-04-2017 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 1318/18-04-2017 (τ.Β΄) ως προς, γίνεται η εξής 
διόρθωση:

από το λανθασμένο: 
«ΜΑΙΛΙ».
στο ορθό:
«ΜΑΪΛΗ».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας - Θράκης)  

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