
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάκληση απόφασης πολιτογράφησης αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: Επώνυμο ΓΙΟΥΣ-
ΚΟ, όνομα ΝΤΜΙΤΡΟ, όν. πατρός ΚΟΣΤΙΑΝΤΙΝ γεν. 
22/06/1995 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ.

2 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 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.

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

4 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

8 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

9 Διόρθωση σφάλματος στην περίληψη της υπ’ 
αριθμ. Φ.143463/2014/0020063/20-01-2017 από-
φασης του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημο-
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 266/3-2-2017 (τ.Β΄).

10 Διόρθωση σφάλματος στην περίληψη της υπ’ 
αριθμ. πρωτ. Φ.144802/2014/0027254/13-2-2017 
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 739/9-3-2017 (τ.Β΄).

11 Διόρθωση σφάλματος στην περίληψη της υπ’ 
αριθμ. πρωτ. Φ.145092/2014/0030257/20-2-2017
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 748/9-3-2017 (τ.Β΄).

12 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. πρωτ. Φ.1187/
2016/0001306/28-04-2017 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που δη-
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1585/09-05-2017 (τ.Β΄).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Ανάκληση απόφασης πολιτογράφησης αλλογε-

νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: Επώνυμο ΓΙΟΥΣ-

ΚΟ, όνομα ΝΤΜΙΤΡΟ, όν. πατρός ΚΟΣΤΙΑΝΤΙΝ γεν. 

22/06/1995 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ.

  Με την Φ.200925/743/9-5-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της ελληνικής ιθαγένειας, 
που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Φ.Ε.Κ. 217 Α΄), όπως 
ισχύει και του άρθρου 21 του ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45 
Α΄), ανακαλείται η υπ’ αριθμ. Φ.200925/2016/0026313/
02-09-2016 απόφαση πολιτογράφησης, η οποία δημο-
σιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 3144/30-09-2016 (τ.Β΄), επειδή κατά 
το χρόνο έκδοσης της ανακαλούμε νης απόφασης δεν 
συνέτρεχαν στο πρόσωπο του οι νόμιμες προϋποθέσεις.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(2)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 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 αριθμ. Φ.1332/2017/0000527/ΑΚ/17-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης 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 
1B του Κώδικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 27-03-2017 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΓΚΟΓΚΙΤΖΑΝΑΣΒΙΛΙ (όνομα) ΙΡΜΑ (πατρώνυμο) ΜΙΧΕ-
ΗΛΙ, που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 03-06-1988, και 
κατοικεί στο Δήμο ΣΑΜΟΥ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής 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 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Ελλάδα την 30-06-2007 σύμφωνα με την αριθμ. 1300 
14-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Βορείου Αιγαίου. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος

ΑΝΝΑ ΛΥΓΕΡΑ    

Ι

(3)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.1320/2017/0000397/ΑΚ/17-05-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα ελληνικής ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
09-03-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΜΠΙΑΝ (επώνυμο) ΙΜΠΡΟΥΣΙ 
(πατρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 18-12-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΜΟΥ, 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 12-09-2016 
σύμφωνα με την αριθμ. 746/14-2-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

2. Με την Φ.1326/2017/0000424/ΑΚ/17-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα ελληνικής 
ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδε-
κτή η από 15-03-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΑ (επώνυμο) 
ΝΙΚΟΛΑ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 30-01-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΜΟΥ, 
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 σύμ-
φωνα με την αριθμ. 591/9-2-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος

ΑΝΝΑ ΛΥΓΕΡΑ  

Ι

(4)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

 1. Με την αριθμ. Φ. 15379/2016/0000087/18-05-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-

νης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 
του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 
05-01-2016 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοι-
χεία (επώνυμο) ΣΑΜΑΝΤΑΣΒΙΛΙ (όνομα) ΣΟΦΙΑ (πα-
τρώνυμο) ΖΟΥΡΑΜΠΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 19-07-2013, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

2. Με την αριθμ. Φ. 15693/2017/0006022/18-05-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 
του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 
06-10-2016 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοι-
χεία (επώνυμο) ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ (όνομα) ΡΑΦΑΗΛ-ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΗΣ (πατρώνυμο) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-05-2015, 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

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ   

Ι

 (5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

 Με την αριθμ. Φ.15518/2016/0016862/18-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 
του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 
06-10-2016 αίτημα του (επώνυμο) ΣΙΑΚΑΛΗΣ (όνομα) 
ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-01-1938, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
14 παρ.1 του ν. 3284/2004. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

Ι

(6)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

 Με την αριθμ. Φ.15125/2017/0006483/15-05-2017 
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΄) και του άρθρου 27 του 
ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) γίνεται δεκτή η από 2-4-2013 
δήλωση ενώπιον του Έλληνα Προξένου στην Κορυτσά 
Αλβανίας, η οποία περιήλθε στην Υπηρεσία μας στις
30-04-2013, της (επώνυμο) ΡΟΥΤΣΟ (όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙ-
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ΝΑ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 29-12-1966, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ. 2 του 
ν. 3284/2004. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

Ι

(7)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

 Με την αριθμ. Φ.15144/2017/0006487/15-05-2017 
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΄) και του άρθρου 27 του 
ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) γίνεται δεκτή η από 2-9-2013 
δήλωση ενώπιον του Έλληνα Προξένου στο Βερολίνο 
Γερμανίας, η οποία περιήλθε στην Υπηρεσία μας στις 
23-09-2013, του (επώνυμο) ΤΖΕΓΚΑ (όνομα) ΘΕΟΔΩ-
ΡΟΣ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 22-11-1968, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ. 2 του 
ν. 3284/2004. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

Ι

(8)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

 1. Με την αριθμ. Φ.15975/2016/0004532/10-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 
2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το 
από 17-03-2016 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με 
στοιχεία (επώνυμο) ΤΣΑΝΤΙΚΙΔΟΥ (όνομα) ΒΙΟΛΕΤΑ 
(πατρώνυμο) ΜΑΛΧΑΖ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 21-07-2011, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

2. Με την αριθμ. Φ.15538/2017/0004813/11-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 
του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 
01-02-2016 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοι-
χεία (επώνυμο) ΖΟΥΚΑΚΙΣΒΙΛΙ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΡΕ 
(πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΗ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑ-
ΝΙΑ την 14-10-2015, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

3. Με την αριθμ. Φ. 12910/2017/0002854/11-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 
του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 
11-01-2016 αίτημα της (επώνυμο) ΜΩΥΣΙΔΟΥ (όνομα) 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-10-1998, 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

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9)
   Στην περίληψη της υπ’ αριθμ. Φ.143463/2014/0020063/

20-01-2017 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, η 
οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 266/3-2-2017 (τ.Β΄), στη 
σελίδα 2064 στην α'στήλη και στο 12ο στίχο εκ των άνω, 
διορθώνεται το επώνυμο, 

από το εσφαλμένο:
«ΤΡΙΧΤΕΡ» 
στο ορθό:
«ΤΡΙΧΤΕΡ ΠΟΛΤΟΡΑΚ». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)   

Ι

(10) 
  Στην περίληψη της υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.144802/2014/

0027254/13-2-2017 απόφασης του Υπουργού Εσωτερι-
κών, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 739/9-3-2017 (τ.Β΄), 
στη σελίδα 6318 στην β’ στήλη και στον 51ο στίχο εκ των 
άνω, διορθώνεται

το εσφαλμένο:
«του ομογενούς αλλοδαπού» 
στο ορθό:
«της ομογενούς αλλοδαπής». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)   

Ι  

(11)
 Στην περίληψη της υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.145092/2014/

0030257/20-2-2017 απόφασης του Υπουργού Εσωτε-
ρικών, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 748/9-3-2017 
(τεύχος Β΄), στη σελίδα 6386 στην α' στήλη και στον 62ο 
στίχο εκ των άνω, διορθώνεται

το εσφαλμένο:
«της ομογενούς αλλοδαπής» 
στο ορθό: 
«του ομογενούς αλλοδαπού». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών   
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(12)
 Στην αριθμ. πρωτ. Φ.1187/2016/0001306/28-04-

2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελ-
λάδας και Ιονίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1585/
09-05-2017 (τ.Β΄) στη σελίδα 15124 στήλη β΄, στον στίχο 
25 εκ των άνω διορθώνεται,

το εσφαλμένο:
ΠΥΡΓΟΥ
στο ορθό:
ΗΛΙΔΑΣ.  

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