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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Ιανουαρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Επώνυμο ΑΠΟΣΤΟΛ Όνομα ΔΗΜΗΤΡΑΚ Όν. πατρός
ΘΩΜΑ, γεν. 25-06-1961 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

2

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

3

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

4

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει μετά την 9η/7/2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

5

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει ολοκληρώσει μετά την 9η/7/2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά
δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

6

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

7

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
8

Αρ. Φύλλου 129

Διόρθωση σφάλματος στην αρ. πρωτ. Φ.43416/
2017/0015761/04-10-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύτηκε στο 3877/03-11-2017 ΦΕΚ (τεύχος Β’).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.207133/2017/0034241/03-01-2018 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 39/03-06-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
13-05-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.204766/2017/0036341/04-01-2018 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 27/29-09-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου
της Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 23-06-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΣΤΟΓΙΑΝΟΒΑ Όνομα ΕΒΓΚΕΝΙΑ Όν. πατρός
ΜΑΡΙΝ, γεν. 06-01-1962 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.202610/2017/0036992/04-01-2018 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 23/24-03-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α της Α.Δ.
Αττικής γίνεται δεκτή η από 31-01-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΑΛΑΖΙΛ Όνομα ΧΟΥΣΣΕΪΝ Όν. πατρός ΜΟΧΑΜΕΝΤ, γεν. 05-02-1977 στην ΣΥΡΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.147532/2017/0001290/04-01-2018 απόφαση 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 υπ’ αριθ. 2105/11-072016 πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας
που, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3284/2004 όπως ισχύει, γνωμοδότησε ότι
συντρέχει λόγος ανάκλησης της αρνητικής εισήγησης (24/
15-12-2014 πρακτικό) της Επιτροπής Πολιτογράφησης
Κρήτης, γίνεται δεκτή η από 04-07-2012 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΟΥΡΧΑΝΑΪ Όνομα ΕΝΤΜΟΝΤ Όν. πατρός
ΜΟΥΣΑ, γεν. 02-08-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.208601/2017/0036462/04-01-2018 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 5/31-05-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας -Στερεάς
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 24-12-2012 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΙΟΝΕΣΚΟΥ Όνομα ΝΤΑΝΙΕΛΑ Όν. πατρός
ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ, γεν. 12-03-1974 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.208218/2017/0035945/04-01-2018 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 5/27-01-2017 πρακτικό της Επιτροπής
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής
της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 25-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΑΟΥΝΤ Όνομα ΜΙΛΑΝΤ Όν. πατρός ΣΑΜΙΡ,
γεν. 09-01-1971 στον ΛΙΒΑΝΟΣ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.208619/2017/0036463/04-01-2018 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 5/31-05-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας -Στερεάς
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 28-12-2012 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΠΡΟΪ Όνομα ΣΑΜΠΑΝ Όν. πατρός ΓΙΕΤΝΟΡ,
γεν. 09-08-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.208644/2017/0036466/04-01-2018 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 06/09-05-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται
δεκτή η από 26-05-2014 αίτηση πολιτογράφησης του
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΕΤΟ Όνομα ΝΙΚΟ Όν. πατρός ΑΣΚΙΕΡΙ, γεν.
15-01-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Τεύχος Β’ 129/24.01.2018

(4)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει μετά την 9η/7/2015 τη
φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.
Με την αριθ. Φ.2275/2017/0001143/21-11-2017
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 01-06-2017 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΛΛΙΟΥ
(όνομα) ΝΤΟΡΙΑΝ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-08-1997, και κατοικεί στο
Δήμο ΝΑΟΥΣΑΣ, 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
30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. 23326/07-03-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
I

(5)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει ολοκληρώσει μετά την 9η/7/2015 τη
φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.
Με την αριθ. Φ.2351/2017/0001646/27-12-2017
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’)
γίνεται αποδεκτή η από 17-08-2017 δήλωση - αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΝΙ
(όνομα) ΤΖΟΡΤΖΙΝΑ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-10-1998, και κατοικεί
στο Δήμο ΒΕΡΟΙΑΣ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθ. 16046 /
23-06-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
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Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΥΣΤΕΜΑΪ (RUSTEMAJ) (κύριο
όνομα) ΦΛΩΡΑ (FLORA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτογράφησης
Κεντρικής Μακεδονίας

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτογράφησης

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ
I

I

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
Με την Φ.4113/2017/0000187/22-12-2017 απόφαση του Συντονιστή 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 24-01-2017 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΝΙΚΟΛΕΤΑ (επώνυμο) ΖΟΥΡΙ (πατρώνυμο) ΚΟΛΕ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-07-2006, και κατοικεί
στο Δήμο ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, 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
της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 19-02-2003 και ο
πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΟΥΡΙ (ZHURI) (κύριο όνομα)
ΚΟΛΕ (KOLE)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΥΣΤΕΜΑΪ (RUSTEMAJ) (κύριο
όνομα) ΦΛΩΡΑ (FLORA)
Με την Φ.4114/2017/0000188/22-12-2017 απόφαση
του Συντονιστή 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 24-01-2017 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΣΤΕΦΑΝΙΑ (επώνυμο) ΖΟΥΡΙ (πατρώνυμο) ΚΟΛΕ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-12-2009, και κατοικεί
στο Δήμο ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, 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
της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 19-02-2003 και ο
πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΟΥΡΙ (ZHURI) (κύριο όνομα)
ΚΟΛΕ (KOLE)

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.3424/2017/0003428/22-12-2017 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από
07-12-2015 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με
στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΗ (επώνυμο) ΤΣΙΠΑ (πατρώνυμο)
ΑΝΔΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-04-1998,
και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, 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 σύμφωνα με την αριθ. 3379/30-5-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Με την Φ.3640/2017/0003415/22-12-2017 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από
17-03-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (επώνυμο) ΤΖΙΚΑ (πατρώνυμο) ΖΑΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 0701-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ,
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 30-06-2015
σύμφωνα με την αριθ. 7722/01-06-2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτογράφησης
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ
I

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)
Στην Φ.43416/2017/0015761/04-10-2017 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

2016

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

που δημοσιεύθηκε στο 3877/03-11-2017 ΦΕΚ (τεύχος
Β’), διορθώνεται:
το λανθασμένο:
"ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ",

Τεύχος Β’ 129/24.01.2018

στο ορθό:
"ΔΗΜΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ".
(Από την Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής)
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