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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την αριθμ. Φ.108977/2017/0005132/23-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004,
(ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 01-03-2017 αίτημα του 
πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΤΖΟΓΚΟΥ 
(όνομα) ΘΗΣΕΑΣ (πατρώνυμο) ΝΑΣΗ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-09-2015, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2
του ν. 3284/2004.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(2)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να 

έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

  Με την αριθ. Φ.98784/2016/0029637/27-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα ελληνικής 
ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή 
η από 03-11-2015 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλ-
λοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 
21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΝΗ 
(όνομα) ΝΤΙΟΝΙΣ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-07-1997, και κατοικεί στο Δήμο 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. 11635/63 
14-10-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(3)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1.- Με την Φ.108273/2017/0001738/27-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 17-07-2015 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΡΕΜΤΗ (PREMTI) ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
(HARIKLA) ον. πατρός ΠΟΛΥΧΡΟΝ (POLIKRON), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α374740, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
27-03-1991 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

2.- Με την Φ.107135/2017/0008151/27-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 02-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομο-
γενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΛΙΤΗ (LITI) ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
(ANGJELIQI) ον. πατρός ΝΙΚΟΛΑΣ (NIKOLLA), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α327818, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
23-06-1961 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1.- Με την αριθμ. Φ.108718/2017/0003659/24-03-2017 
απόφαση τoυ Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται δεκτό το από 20-01-2017 αίτημα του γονέα 
του ανήλικου (επώνυμο) ΤΣΙΚΛΑΟΥΡΙ (όνομα) ΣΑΜΠΑ 
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΟΖΙ, που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ 
την 27-08-2013, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-

γένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ.1 του
ν. 3284/2004.

2.- Με την αριθμ. Φ.108717/2017/0003658/24-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται δεκτό το από 20-01-2017 αίτημα του γονέα του 
ανήλικου (επώνυμο) ΤΣΙΚΛΑΟΥΡΙ (όνομα) ΝΟΝΤΑΡ 
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΟΖΙ, που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ 
την 05-05-2011, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ.1 του
ν. 3284/2004.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την αριθμ. Φ.107058/2017/0004433/22-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται δεκτό το από 31-10-2016 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ (όνομα) 
ΑΚΟ (πατρώνυμο) ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 03-02-2016, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του
ν. 3284/2004.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(6)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

  Με την Φ.85824/2017/0007361/27-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 14-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΕΤΣΟΣ (PECO) ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
(LIGOR) ον. πατρός ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (APOSTOL), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α334474, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
26-12-1956 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
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(7)
    Ανάκληση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την αριθμ. Φ. 45437/2017/0008231/24-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής ανακαλείται η με αριθμ. πρωτ. 
Φ. 45437/24413/12-01-2009 απόφαση περί κτήσης της 
ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 1 παρ. 1 του ν. 1428/1984 του (επώνυμο) ΦΑΓΟΥΡ 
(όνομα) ΕΛΙ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στον 
ΛΙΒΑΝΟ την 12/01/1986, λόγω μη συνδρομής των νόμι-
μων προϋποθέσεων.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(8)
    Ανάκληση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την αριθμ. 69291/2017/0034220/24-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής ανακαλείται η με αριθμ. πρωτ. 
Φ. 69291/27969/02-05-2011 απόφαση περί κτήσης της 
ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 εδ. γ' του ν.δ/τος 3370/1955 της (επώνυμο) 
ΦΑΓΟΥΡ (όνομα) ΡΙΤΑ ΝΟΥΡ (πατρώνυμο) ΑΝΤΟΥΑΝ, 
που γεννήθηκε στον ΛΙΒΑΝΟ ΤΗΝ 21-04-1984, λόγω μη 
συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(9)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικη χωρίς να έχει 

συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της.

  Με την αριθ. Φ.3139/2016/0000989/17-02-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρ-
θρου 1B του Κώδικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -
ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 13-10-2016 δήλω-
ση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη 
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΡΕΣΙΤΙ (όνομα) ΑΝΙΣΑ (πατρώνυμο) 
ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-12-1997, 
και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΥΚΑΔΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με 
την αριθ. 1969/17-6-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ιονίων Νήσων.

  Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

(10)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

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

τηση 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. 12455/2017/0001302/27-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 
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 25-11-2015 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΥΣΑ (όνομα) ΦΛΟΡΙΝ 
(πατρώνυμο) ΦΡΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
15-03-1990, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009 σύμφωνα με την 
αριθ. πρωτ. Φ.53.4/8069/02-10-2015 βεβαίωση της Πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

(11)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ.38429/2017/0001490/27-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 13-03-2017 δήλωση - αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΡΑΜΟΝΑ 
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (επώνυμο) ΜΑΡΙΝΕΣΚΟΥ (πατρώνυμο)
ΣΙΛΒΙΟΥ, που γεννήθηκε στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ την 02-03-2000, 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, για την απόκτηση της 
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ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.53.1/1555/13-02-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(12)
      Στην αρ. πρωτ. Φ.910/2016/000915/08-02-2017 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 727/τ.Β΄/09-03-2017 στη 
σελίδα 6220 στην στήλη Α', στον στίχο 6 εκ των άνω δι-
ορθώνεται:

από το εσφαλμένο:
«της ενήλικης»,
στο ορθό:
«του ενήλικου»,
και στην στήλη Β, στον στίχο 1 εκ των άνω διορθώ-

νεται:
από το εσφαλμένο:
«ανήλικη»,
στο ορθό:

«ενήλικος».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)  
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