
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.

2 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8η-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.

3 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλ-
λοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικη.

4 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8η-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.

5 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 τη φοί-
τηση 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 Ελληνικής ιθαγένειας.

7 Απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

8 Απόκτηση Ελληνικής ιθαγένειας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

9 Διόρθωση σφαλμάτων στην περίληψη της υπ’ 
αριθμ. πρωτ. Φ.115950/22679/24-12-2012 από-
φασης της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.

  1.- Με την Φ.204087/2016/0037166/15-03-2017 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 58/01-09-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 
14-03-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΟΛΜΠΑΝ Όνομα ΟΛΕΣΕΑ Όν. πατρός 
"ΤΟΜΑ, γεν. 13-05-1981 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.202523/2017/0003897/15-03-2017 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 09/20-04-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται 
δεκτή η από 19-06-2013 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΤΣΕΒΑ Όνομα ΙΡΙΝΑ Όν. πατρός ΕΛΙΤ, γεν. 
26-11-1979 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.202765/2017/0004480/15-03-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν και μετά το 10/24-02-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 10-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Επώνυμο ΚΩΤΣΗ Όνομα ΚΡΙΣΤΑΛΝΤΟ Όν. πατρός ΚΩΣ-
ΤΑ, γεν. 05-06-1994 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.203367/2016/0038203/15-03-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν και μετά το 12/02-03-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 24-01-2013 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΟΚΟ Όνομα ΕΛΕΝΗ Όν. πατρός ΔΗΜΗΤΡΑ-
ΚΗ, γεν. 07-08-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.139638/2017/0004117/15-03-2017 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 υπ' αριθ. 2088/12-10-
2015 πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, 
με το οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι αντιρρήσεις που 
υπέβαλλε η αιτούσα κατά του πρακτικού γίνεται δεκτή 
η από 31-05-2011 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒΑ Όνομα ΠΕΝΚΑ Όν. πατρός 
ΤΟΝΤΟΡ, γεν. 12-09-1973 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6.- Με την Φ.204231/2017/0002674/15-03-2017 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 59/06-09-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α' της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 
19-03-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΣΚΑ Όνομα ΛΑΟΥΡΑ Όν. πατρός ΜΙΧΑ-
ΛΑΚΗ, γεν. 06-02-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

7.- Με την Φ.204111/2017/0004258/15-03-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν και μετά το 21/22-06-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυ-
τικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 28-05-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΤΣΟΥΠΑΪ Όνομα ΜΑΡΑΝΤΟΝΑ Όν. πατρός 
ΜΟΥΓΙΟ, γεν. 29-09-1987 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

8.- Με την Φ.202325/2017/0004157/15-03-2017 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 26/05-04-2016 πρα-

κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 
07-02-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΡΟΥΝΙ Όνομα ΚΥΡΙΑΚΟ Όν. πατρός ΖΙΦ-
ΚΟ, γεν. 17-10-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

9.- Με την Φ.203528/2016/0038206/15-03-2017 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 το ν. 3284/2004 (217 
Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 18/06-04-2016 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραι-
ώς και Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 14-02-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΟΣΚΑΝΙΑΝ Όνομα ΑΡΜΕΝ Όν. πατρός ΒΛΑ-
ΝΤΙΜΙΡ, γεν. 18-10-1974 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

I

(2)

    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.2138/2017/0000096/06-03-2017 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 05-01-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΕΛΑ 
(επώνυμο) ΣΚΟΝΤΙ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-09-2010 και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΕΡΟΙΑΣ, 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 της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 15-11-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΚΟΝΤΙ (SKODI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΤΑΝ (ARTAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΚΟΝΤΙ (SKODI) (κύριο όνομα) 

ΣΟΝΙΛΑ (SONILA).

  Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
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(3)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλι-

κη αλλοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 

9η/7/2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην 

Ελλάδα και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής 

ήταν ανήλικη.

  Με την αριθ. Φ.2137/2017/0000118/10-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 05-01-2017 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΘΕΜΕΛΗ (όνομα) ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-04-1995, και κατοικεί 
στο Δήμο ΒΕΡΟΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την αριθ. 
894/12-10-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

I

(4)
    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.2142/2017/0000122/06-03-2017 απόφαση 
του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκ-
δόθηκε 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 20-01-
2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοι-
χεία (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝΑ (επώνυμο) ΖΑΡΡΙ (πατρώνυμο) 
ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-01-2010, 
και κατοικεί στο Δήμο ΒΕΡΟΙΑΣ, 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 12-09-2001 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΖΑΡΡΙ (ZHARRI) 
(κύριο όνομα) ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDIAN).

ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΖΑΡΡΙ (ZHARRI) 
(κύριο όνομα) ΕΡΙΟΛΑ (ERIOLA).

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

I

(5)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 τη φοί-

τηση 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.2114/2016/0003460/10-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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 
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 09-12-2016 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΠΑΪΡΑΜΙ (όνομα) ΙΡΙΝΙ (πατρώνυμο) ΦΑΝΤΙΛ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-11-1988, και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, 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 30-06-2007 σύμφωνα με την αριθ. 4144/ 07-11-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδο-
νίας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου 
της από ΙΡΙΝΙ ΜΠΑΪΡΑΜΙ σε ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΪΡΑΜΗ.

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

I

(6)
    Απόκτηση Ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την αριθμ. Φ.15273/2017/0002985/14-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄) και του άρθρου 27 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 
Α΄) γίνεται δεκτή η από 19-04-2006 αίτηση της Μίγγο Κων-
σταντίνα του Αποστόλ, που γεννήθηκε στις 01-10-1946
στην Αλβανία, για απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
από 06-09-1965, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
4 του ν.δ. 3370/1955 (ΦΕΚ 258 Α΄).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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(7)
    Απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την αριθμ. Φ.15470/2016/0002738/8-3-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης , που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/
2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 3-2-2016 αί-
τημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ (όνομα) ΕΛΕΝΗ (πατρώνυμο) ΠΑΡΗΣ που 
γεννήθηκε στην Ελλάδα την 14/1/2016 για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας από 22/1/2016 με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν.3284/2004.

2. Με την αριθμ. Φ. 15511/2016/0014341/08-3-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης , που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του 
ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄) , γίνεται δεκτό το από 30-
08-2016 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο)ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ (όνομα)ΝΙΚΟΛΕΤΑ (πατρώνυμο)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ που γεννήθηκε στην Ουκρανία την 21/8/2013 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από 4/9/2013 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

I

(8)
    Απόκτηση Ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την αριθμ.Φ.15378/2017/0003724/14-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄) και του άρθρου 27 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 
Α΄) γίνεται δεκτή η από 17-02-2015 δήλωση κτήσης Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας του Κάσπι Γιονατάν του Γκάντ και της 
Αντίνα, το γένος Χαουέλ, που γεννήθηκε στις 22-12-1973
στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 
217 Α΄), καθώς και του τέκνου του, του Κάσπι Γιοτάμ που 
γεννήθηκε στις 20-02-2003 στο Ισραήλ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του ν.3284/2004 (ΦΕΚ 
217 Α΄).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9)
      Στην περίληψη της υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.115950/22679/

24-12-2012 απόφασης της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 71/18-01-2013 (τ. Β΄), στη σελί-
δα 2729 στην β΄ στήλη και στον 44ο στίχο εκ των άνω 
διορθώνεται:

το εσφαλμένο επώνυμο: «ΠΥΡΑΛΗ» 
στο ορθό: «ΠΥΡΑΛΗΣ», καθώς και 
το εσφαλμένο πατρώνυμο: «ΚΩΤΣΙΟ» 
στο ορθό: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)  

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