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5 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει 
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση 
του τέκνου.

6 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει 
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση 
του τέκνου.

7 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει 
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση 
του τέκνου.

8 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει 
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση 
του τέκνου.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

9 Διόρθωση σφάλματος στην αρ. πρωτ. Φ. 19276/ 
2016/0007089/03-03-2017 απόφαση Γενικού Γραμ-
ματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που 
δημοσιεύθηκε στο 1400/25-04-2017 ΦΕΚ (τ. Β΄).

10 Διόρθωση σφάλματος στην αρ. πρωτ. Φ. 19383/ 
2017/0003348/14-03-2017 απόφαση Γενικού Γραμ-
ματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που 
δημοσιεύθηκε στο 1717/18-05-2017 ΦΕΚ (τ. Β΄).

11 Διόρθωση σφάλματος στην αρ. πρωτ. 918/03-05-
2017 περίληψη για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 
και συγκεκριμένα στη σελίδα 3 και στο πεδίο που 
αφορά στην αρ. πρωτ. Φ. 1283/2017/0000128/
03-05-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερε-
άς Ελλάδας, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. 1669/
16-05-2017 ΦΕΚ (τ. Β΄).

12 Διόρθωση σφάλματος στην αρ. πρωτ. 917/03-
05-2017 περίληψη για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1B 
του Κ.Ε.Ι. και συγκεκριμένα στη σελίδα 2 και στο 
πεδίο που αφορά στην στην αρ. πρωτ. Φ. 1270/ 
2016/0000160/03-05-2017 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύτηκε στο 
υπ’ αρ. 1669/16-05-2017 ΦΕΚ (τ. Β΄).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.202253/2017/0015446/13-07-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το πρακτικό γίνεται δεκτή 
η από 30-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΣΑΝΙ Όνομα ΜΑΡΙΟ Όν. πατρός ΠΕΡΠΑ-
ΡΙΜ, γεν. 03-11-1994 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.205917/2017/0012483/13-07-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 42/15-06-2016 πρα-
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κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή 
η από 23-01-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΥΡΙΑΚΗ Όνομα ΣΟΦΙΑ Όν. πατρός ΗΡΑΚΛΗ, 
γεν. 31-03-1956 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.207908/2017/0020510/13-07-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 54/23-11-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πει-
ραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
07-02-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΑ Όνομα ΓΙΩΡΓΟ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛ, γεν. 
18-02-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(2)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.73935/2017/0014892/29-06-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
14-04-2011 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΒΑΡΔΑΜΗ (VARDHAMI) NTIANA (DIANA) ov. 
πατρός ΙΩΣΗΦ (JOSIF), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α562436, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-10-1962 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

2. Με την Φ.106495/2017/0007307/12-07-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
05-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΣΙΝΑΝΙ (SINANI) ΗΛΕΚΤΡΑ (ILEKTRA) ον. πατρός 
ΓΙΩΡΓΟ (JORGO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότη-
τας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α373756, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-12-1976 και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
Ι

(3)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1.- Με την Φ.99240/2016/0035882/29-06-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
25-11-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΠΑΡΤΑΚΕΛΑΣ (PARTAKELA) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
(OLEKSANDR) ον. πατρός ΦΕΝΤΙΡ (FEDIR), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α062009, που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 
17-07-1980 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

2.- Με την Φ. 107710/2017/0001061/29-06-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
06-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΤΣΟΥΝΓΚΕ (CUNGE) ΚΟΣΤΙΚΑ (KOSTIKA) ον. πα-
τρός ΒΑΓΓΕΛ (VANGJEL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α373130, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-07-1993 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(4)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.7088/2017/0003584/13-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
02-06-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΝΑΝΙ (NANI) ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTIAN) ον. πατρός 
ΛΑΖΑΡ (LLAZAR), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτό-
τητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A220054, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-09-1976 και κατοικεί 
στο Δήμο ΡΟΔΟΥ.

2. Με την Φ.7100/2017/0003585/13-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
08-06-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΛΙΤΟΣ (LITO) ΣΤΕΦΑΝΟΣ (STEFAN) ον. πατρός 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ (LEONIDHA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A221401, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-04-1981 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
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(5)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου.

  Με την Φ. 10289/2015/0011799/12-07-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 09-10-2015 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΓΚΙ (επώνυμο) 
ΣΕΡΑΝ (πατρώνυμο) ΓΙΑΚΕ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 27-05-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, 
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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
06-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΡΑΝ (SERAN) (κύριο όνομα) 

ΓΙΑΚΕ (JAKE).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΡΑΝ (SERAN) (κύριο όνομα) 

ΣΕΡΑΝ (SERAN).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(6)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου.

  Με την Φ.7553/2017/0009874/03-07-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 30-06-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
(επώνυμο) ΒΙΛΟΣ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-10-2007, και κατοικεί στο Δήμο 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 26-10-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΙΛΟΣ (VILOS) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΡΕΑ (ANDREA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΤΣΚΑ (BACKA) (κύριο όνομα) 

ΒΙΟΛΑ (VIOLA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(7)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου.

  Με την Φ.7890/2017/0010148/10-07-2017 απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 05-04-2017 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΡΟΖΑ (επώνυμο) 
ΣΟΥΤΟΥΝΖΑΝΤΕΧ-ΓΙΑΖΝΤΙ (πατρώνυμο) ΜΕΧΡΑΝΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-05-2010, και κατοικεί 
στο Δήμο ΘΕΡΜΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συ-
νεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 19-01-1996 και ο πατέρας της κα-
τέχει ΤΙΤΛΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΦΥΓΑ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΤΟΥΝΖΑΝΤΕΧ-ΓΙΑΖΝΤΙ 

(SOUTOONZADEH-YAZDI) (κύριο όνομα) ΜΕΧΡΑΝΤ 
(MEHRAD).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΛΤΖΟΕΙ (DELJOEI) (κύριο όνο-
μα) ΣΙΜΙΝ (SIMIN).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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(8)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου.

  Με την Φ.8387/2017/0009992/10-07-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 03-07-2017 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) 
ΚΟΥΡΤΙ (πατρώνυμο) ΑΜΠΝΤΟΥΛΛΑ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-01-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 27-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (KURTI) (κύριο όνομα) 

ΑΜΠΝΤΟΥΛΛΑ (ABDULLA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (KURTI) (κύριο όνομα) 

ΡΑΧΙΜΕ (RRAHIME).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9)
    Στην αρ. πρωτ. Φ. 19276/2016/0007089/03-03-2017 

απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής που δημοσιεύτηκε στο 1400/25-04-2017 
ΦΕΚ (τ. Β΄) ΦΕΚ 1400/Β/25-4-2017 στη σελίδα 13176 στη 
στήλη Β στο στίχο 17 εκ των κάτω διορθώνεται:

ο λανθασμένος τόπος γέννησης: «ΑΛΒΑΝΙΑ»
στον ορθό: «ΕΛΛΑΔΑ».

  (Από την Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής)

(10)

      Στην αρ. πρωτ. Φ.19383/2017/0003348/14-03-2017 
απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής που δημοσιεύτηκε στο (1717/18-05-2017)
ΦΕΚ (τ. Β΄), στη σελίδα 16205, στήλη Β, στοίχο 25 εκ των 
άνω, διορθώνεται:

από το λανθασμένο πατρώνυμο: «ΓΚΑΖΜΕΤ»
στο ορθό: «ΓΚΑΖΜΕΝΤ».

  (Από την Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής)

Ι

(11)

      Στην αρ. πρωτ.918/03-05-2017 περίληψη για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α 
και 1B του Κ.Ε.Ι. και συγκεκριμένα στη σελίδα 3 και στο 
πεδίο που αφορά στην αρ. πρωτ. Φ. 1283/2017/0000128/
03-05-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 
που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αρ. 1669/16-05-2017 ΦΕΚ
(τ. Β΄), ως προς το κύριο όνομα, γίνεται η εξής διόρθωση: 

από το λανθασμένο: «ANHXELO»
στο ορθό: «ANXHELO».

  (Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας» 

Ι

(12)

     Στην αρ. πρωτ. 917/03-05-2017 περίληψη για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-
θρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. και συγκεκριμένα στη σελίδα 
2 και στο πεδίο που αφορά στην στην αρ. πρωτ. Φ. 
1270/2016/0000160/03-05-2017 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί-
ας - Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αρ. 
1669/16-05-2017 ΦΕΚ (τ. Β΄), ως προς το κύριο όνομα, 
γίνεται η εξής διόρθωση: 

από το λανθασμένο: «ANDRIAN»
στο ορθό: «ADRIAN».

  (Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας  )

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