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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την Φ.203666/2017/0006625/29-03-2017 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 14/26-05-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
07-03-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΥΡΚΟΥ Όνομα ΟΛΥΜΠΙΑ Όν. πατρός ΓΙΩΡ-
ΓΗΣ, γεν. 18-02-1956 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.203421/2017/0007368/29-03-2017 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 14/21-04-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου 
- Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 20-11-2012 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΛΟΣΑΒΛΙΕΒΙΤΣ Όνομα ΝΕΝΑΝΤ Όν. πα-
τρός ΒΟΥΚΑΝΤΙΝ, γεν. 26-08-1969 στην ΣΕΡΒΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.203555/2017/0007266/29-03-2017 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 44/16-06-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 17-01-2013 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΟΥΑΝΤ Όνομα ΧΕΡ Όν. πατρός ΓΙΟΥΣΕΦ, 
γεν. 20-10-1965 στην ΑΙΓΥΠΤΟΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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4. Με την Φ.136940/2017/0006622/29-03-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 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. 11/23-03-
2016 πρακτικό της Α’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του 
Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 02-10-2007 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΤΕΠΑΝΙΑΝ Όνομα ΧΑΡΟΥΤ ΡΑΦΙ Όν. πα-
τρός ΧΟΣΕΠ, γεν. 24-02-1969 στον ΛΙΒΑΝΟΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.137332/2017/0006621/29-03-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 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. 11/23-03-
2016 πρακτικό της Α’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του 
Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 26-11-2009 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΑΣΙΝ Όνομα ΧΑΛΙΛ Όν. πατρός ΜΟΥΤΕΜΠ, 
γεν. 01-12-1961 στην ΣΥΡΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την Φ.145294/2017/0002005/29-03-2017 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. 2107/
29-08-2016 πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγε-
νείας, με το οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι αντιρρήσεις 
που υπέβαλλε η αιτούσα κατά του 2/13-05-2014 πρακτι-
κού της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Αιγαίου της 
Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 14-10-2013 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΝΤΑΝ Όνομα ΙΡΙΝΑ Όν. πατρός ΝΙΚΟ-
ΛΑΕ, γεν. 23-06-1987 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.201060/2017/0005649/29-03-2017 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 62/21-10-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή 
η από 23-11-2012 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΤΡΑΤΖΙΟΥ Όνομα ΦΡΙΝΤΑ Όν. πατρός 
ΣΕΦΚΙ, γεν. 12-06-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.199301/2017/0005303/29-03-2017 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 10/10-07-2015 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 13-01-2012 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΧΟΥ Όνομα ΡΟΝΤΙΚΑ Όν. πατρός ΚΟΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝ, γεν. 13-11-1971 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.201137/2017/0006832/29-03-2017 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 7/01-02-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ. Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 12-07-2012 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΝΤΑΚΤΣΙΟΥ Όνομα ΑΡΜΠΕΝ Όν. πατρός 
ΛΑΖΑΡ, γεν. 08-11-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την Φ.202379/2017/0007418/29-03-2017 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 5/23-02-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλά-
δας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 10-04-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΑΡΤΣΙΟΥ Όνομα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Όν. πα-
τρός ΑΓΚΡΟΝ, γεν. 29-12-1994 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την Φ.204357/2017/0006761/29-03-2017 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 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 20/16-06-2016 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και 
Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
09-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΓΙΟΝΓΚΑΡΗ Όνομα ΡΙΛΒΑ Όν. πατρός ΠΕΡΙ-
ΚΛΗ, γεν. 22-07-1991 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(5)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την Φ.205865/2017/0006624/29-03-2017 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 85/06-12-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ. Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 08-11-2011 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΤΟΣΑΝΟΥ Όνομα ΕΛΕΝΑ Όν. πατρός 
ΦΙΛΙΠ, γεν. 06-01-1954 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(6)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την Φ.203801/2017/0006972/29-03-2017 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 18/06-04-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η 
από 01-04-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΕΪΖΗ Όνομα ΙΩΑΝΝΑ Όν. πατρός ΜΕΡΝΤΑΝ, 
γεν. 24-04-1991 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.203651/2017/0006932/29-03-2017 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 4/22-04-2016 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 22-12-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΟΥΛΑ Όνομα ΑΝΤΑ Όν. πατρός ΑΣΤΡΙΤ, γεν. 
29-11-1992 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελλη-
νικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.203768/2017/0007789/29-03-2017 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 15/01-06-2016 πρα-

κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
28-03-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΙΒΑΝΟΒΑ Όνομα ΝΤΙΑΝΑ Όν. πατρός ΜΙΤΚΟ, 
γεν. 22-10-1975 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(7)
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.35647/2017/0003572/17-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 07-12-2015 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΟΜΠΙΝΥΑΝ 
(όνομα) ΚΟΝΙ ΜΑΡΙΝΑ ΑΪΣΟΣΑ (πατρώνυμο) ΚΛΕΜΕΝΤ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-10-1995, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ), για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα 
με την αριθ. 11445/8/13-10-15 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1. Με την αριθ. Φ.1300/2017/0000081/31-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η 
από 01-02-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΤΟΛΛΑ-
ΚΟΥ (όνομα) ΟΛΣΑ (πατρώνυμο) ΚΡΕΝΑΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-03-1998, και κατοικεί στο Δήμο 
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ΧΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 23-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 7275/16-01-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

2. Με την αριθ. Φ.1293/2017/0000036/22-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α’) γίνεται αποδεκτή η από 12-01-2017 δήλωση - αίτη-
ση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΠΕΓΚΒΑΡΦΑΪ (όνομα) ΜΑΤΕΟ (πατρώνυμο) ΣΤΙΛΙΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-09-1995, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΧΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 16-06-2011 σύμφωνα με την 
αριθ. 6951/7-12-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Βορείου Αιγαίου και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός 
του ονοματεπωνύμου του από ΜΑΤΕΟ ΜΠΕΓΚΒΑΡΦΑΪ 
σε ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΠΕΓΚΒΑΡΦΑΪ.

3. Με την αριθ. Φ.1290/2017/0000002/20-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η 
από 22-12-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΜΖΑΛ-
ΛΑΡΙ (όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (πατρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-12-1998, και κατοικεί στο 
Δήμο ΧΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 22-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. 6444/
18-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βο-
ρείου Αιγαίου.

4. Με την αριθ. Φ.1288/2016/0001477/15-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή 
η από 15-12-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΡΔΑ (όνομα) ΝΑΣΤΑΣΙ 
(πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΑΚΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 16-12-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΧΙΟΥ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 

σχολείου στην Ελλάδα την 24-06-2016 σύμφωνα με την 
αριθ. 6125/1-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Βορείου Αιγαίου και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του 
ονοματεπωνύμου της από ΝΑΣΤΑΣΙ ΚΟΡΔΑ σε ΑΝΑΣ-
ΤΑΣΙΑ ΚΟΡΔΑ.

5. Με την αριθ. Φ.1287/2016/0001475/15-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 14-12-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΛΒΑΡΕΖ 
ΡΟΥΕΔΑ (όνομα) ΣΙΝΤΥ ΜΑΝΤΕΛΥ (πατρώνυμο) ΛΟΥ-
ΪΣ ΑΓΟΥΣΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ την 
12-08-1988, και κατοικεί στο Δήμο ΧΙΟΥ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκλη-
ρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου 
έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι 
τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 25-06-2008 σύμφωνα με την αριθ. 
6226/10-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Βορείου Αιγαίου.

6. Με την αριθ. Φ.1274/2016/0001491/15-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή 
η από 21-11-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλ-
λοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΙΟΥ (όνομα) 
ΑΛΕΚΣΑΝΤΕΡ (πατρώνυμο) ΑΣΛΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-08-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΧΙΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρω-
ση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
12-02-2016 σύμφωνα με την αριθ. 5242/27-09-2016 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου και 
εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από 
ΑΛΕΚΣΑΝΤΕΡ ΜΠΑΛΛΙΟΥ σε ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΛΙΟΥ.

7. Με την αριθ. Φ.1267/2016/0001375/20-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α’) γίνεται αποδεκτή η από 10-11-2016 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΙΚ-
ΣΚΕΝΤΑΪ (όνομα) ΛΕΟΝΣ (πατρώνυμο) ΒΕΡΙΜ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-09-1995, και κατοικεί στο 
Δήμο ΧΙΟΥ, 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 εκπαί-
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δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 01-07-2014 
σύμφωνα με την αριθ. 5199/28-9-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1. Με την Φ.1322/2017/0000190/15-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, 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’), γίνε-
ται αποδεκτή η από 14-03-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΝΙΣ (επώ-
νυμο) ΖΙΚΑ (πατρώνυμο) ΣΚΕΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 25-11-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΧΙΟΥ, 
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 
30-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ:  (επώνυμο) ΖΙΚΑ (ZIKA) (κύριο όνομα) ΣΚΕ-

ΝΤΕΡ (SKENDER).
ΜΗΤΕΡΑ:  (επώνυμο) ΖΙΚΑ (ZIKA) (κύριο όνομα) ΦΛΑ-

ΤΖΕ (FLLANXE).
2. Με την Φ.1319/2017/0000187/15-03-2017 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, 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 14-03-2017 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΕΪΣΙ (επώνυμο) 
ΖΙΚΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 07-08-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΧΙΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 01-07-2002 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ:  (επώνυμο) ΖΙΚΑ (ZIKA) (κύριο όνομα) ΝΙΚΟ 

(NIKO).
ΜΗΤΕΡΑ:  (επώνυμο) ΖΙΚΑ (ZIKA) (κύριο όνομα) ΜΑ-

ΝΟΥΣΑΚΕ (MANUSHAQE).
3. Με την Φ.1315/2017/0000169/10-03-2017 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, 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 08-03-2017 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΕΝΑΝΤΟ (επώνυ-
μο) ΑΛΛΟΥΣΙ (πατρώνυμο) ΡΕΣΜΙ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 08-10-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΧΙΟΥ, 
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 
20-02-2004 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ:  (επώνυμο) ΑΛΛΟΥΣΙ (ALLUSHI) (κύριο όνο-

μα) ΡΕΣΜΙ (RESMI).
ΜΗΤΕΡΑ:  (επώνυμο) ΑΛΛΟΥΣΙ (ALLUSHI) (κύριο όνομα) 

ΡΟΛΑΝΤΑ (ROLANDA).
4. Με την Φ.1311/2017/0000150/10-03-2017 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, 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 28-02-2017 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΑΝΤΟ (επώνυ-
μο) ΑΛΙΓΙΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 12-04-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΧΙΟΥ, 
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 
07-04-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ:  (επώνυμο) ΑΛΙΓΙΑ (ALIJA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTIAN).
ΜΗΤΕΡΑ:  (επώνυμο) ΑΛΙΓΙΑ (ALIJA) (κύριο όνομα) ΛΙ-

ΝΤΑ (LINDA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1. Με την Φ.1329/2017/0000244/31-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 
29-03-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΜΙΓΚΕΝΑ (επώνυμο) ΧΑΜΖΑΛΛΑΡΙ 
(πατρώνυμο) ΝΤΕΦΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 06-06-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΧΙΟΥ, για την από-
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κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με 
την αριθ. 920/02-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Βορείου Αιγαίου.

2. Με την Φ.1327/2017/0000228/24-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 
22-03-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΕΜΙΛΙΟ (επώνυμο) ΟΣΜΕΝΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΦΕΣΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
06-11-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΧΙΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 17-06-2016 σύμφωνα με 
την αριθ. 171/17-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Βορείου Αιγαίου.

3. Με την Φ.1325/2017/0000222/24-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 
21-03-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΑΡΝΤΙΑΝ (επώνυμο) ΣΠΑΤΑ (πα-
τρώνυμο) ΧΥΣΝΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
04-01-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΧΙΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 07-02-2017 σύμφωνα με 
την αριθ. 1199/08-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Βορείου Αιγαίου.

4. Με την Φ.1321/2017/0000189/15-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 
14-03-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ (επώνυμο) ΝΤΑΝΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΑΡΗΤΩΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
27-09-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΧΙΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 19-06-2015 σύμφωνα με 
την αριθ. 848/17-02-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Βορείου Αιγαίου.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

(11)
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.1277/2016/0001421/07-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αιγαίου, 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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 24-11-2016 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΙΚΑ (όνομα) 
ΕΡΙΟΛΑ (πατρώνυμο) ΜΠΑΝΟΥΣ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-09-1993, και κατοικεί στο Δήμο ΧΙΟΥ, 
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 παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 25-06-2013 σύμφωνα με 
την αριθ. 6368/11-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Βορείου Αιγαίου.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(12)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την αριθμ. Φ.2779/2017/0000602/29-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται δεκτό το από 07-02-2017 αίτημα του 
πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΧΑΤΖΗΜΠΑ-
ΛΙΔΟΥ (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΑ (πατρώνυμο) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-10-2016, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν.3284/2004.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(13)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την Φ.37880/2016/0009710/30-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που 
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εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
21-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδα-
πού υπό στοιχεία: ΜΗΤΣΩΝΗΣ (MICONI) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
(DHIMITRIOS) ον. πατρός ΓΙΑΝΝΗΣ (JANI), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό 495448, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
04-09-1994 και κατοικεί στο Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ.

2. Με την Φ.13185/2016/0009255/30-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 11-11-
2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοι-
χεία: ΜΠΑΛΑΣΚΑ (BALLASKA) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (MARGARITA) 
ον. πατρός ΘΟΔΩΡΗ (THODHORI), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
A215275, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-06-1975 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ.

3. Με την Φ.38134/2016/0009488/30-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
28-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΜΠΙΛΑ (BILA) ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTIAN) ον. πατρός 
ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A461374, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-01-1996 και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ.

4. Με την Φ.38133/2016/0009486/30-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
28-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΜΠΙΛΑ (BILA) ΦΑΤΙΟΝ (FATJON) ον. πατρός 
ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A461375, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-09-1992 και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ.

5. Με την Φ.38158/2016/0009786/30-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-

οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
05-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΜΕΜΟ (MEMO) ΜΑΡΙΑ (MARIA) ον. πατρός 
ΝΙΚΟ (NIKO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A215410, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-04-1994 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ.

6. Με την Φ.38138/2016/0009489/30-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
01-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΜΕΜΟ (MEMO) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ALEKSANDRA) ον. 
πατρός ΝΙΚΟ (NIKO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A215411, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-11-1995 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ. 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γενικής
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

Ι

  ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(14)
   Στην αριθ. Φ.989/2017/0000168/08-03-2017 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 910/20-03-2017 
(τεύχος Β') διορθώνεται:

Το λανθασμένο:
«Με την αριθμ. Φ.989/2017/0000168/8.3.2017 από-

φαση 6.2.2013»,
στο ορθό:
«Με την αριθμ. Φ.989/2017/0000168/8.3.2017 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αιγαίου».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου)  
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*02012641104170008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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