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Διόρθωση σφάλματος στην αρ. πρωτ. Φ.4477/
2016/0003846/03-01-2017 απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 35/16-01-2017 (τεύχος Β').

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ. 14236/2016/0027655/17-01-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 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 10-11-2015 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (επώνυμο) ΜΑΤΑΪ
(πατρώνυμο) ΒΑΓΓΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ

Αρ. Φύλλου 275

την 16-02-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, 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 30-06-2013
σύμφωνα με την αριθ. 18601/6-12-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την Φ. 14324/2016/0027426/17-01-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 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 17-11-2015 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ
(επώνυμο) ΤΣΟΡΡΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΣ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-06-2001, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΑΛΛΗΝΗΣ, 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 20-01-1998 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΡΡΙ (CORRI) (κύριο όνομα)
ΓΚΕΝΤΣ (GENC).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΡΡΙ (CORRI) (κύριο όνομα)
ΤΕΟΥΤΕ (TEUTE).
3. Με την Φ. 14322/2016/0027425/17-01-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 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 17-11-2015 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΠΑΟΛΟ-ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ (επώνυμο) ΤΣΟΡΡΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΣ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-02-2004, και κατοικεί
στο Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 14-07-2002 και ο πατέρας του
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κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΡΡΙ (CORRI) (κύριο όνομα)
ΓΚΕΝΤΣ (GENC).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΡΙ (CORRI) (κύριο όνομα) ΤΕΟΥΤΕ (TEUTE).
4. Με την Φ. 14043/2016/0020549/17-01-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 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 27-10-2015 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΜΠΟΥ
ΜΠΑΚΑΡ (επώνυμο) ΑΛΙ (πατρώνυμο) ΜΟΥΧΑΜΑΝΤ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-04-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, 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 του
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 24-03-2003 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΙ (ALI) (κύριο όνομα) ΜΟΥΧΑΜΑΝΤ (MUHAMMAD).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΥΝ - ΝΙΣΑ (UN NΙSA) (κύριο όνομα) ΖΕΝΑΜΠ (ΖΑΙΝΑΒ).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθ. Φ. 14063/2017/0000028/16-01-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, 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 27-10-2015 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΙΜΙ
(όνομα) ΑΛΦΡΙΝΤΑ (πατρώνυμο) ΤΟΜΟΡ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-02-1991, και κατοικεί στο Δήμο
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, 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 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2010 σύμφωνα με την αριθ. 18194/46/16-2-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής .
2. Με την αριθ. Φ. 14230/2017/0000022/16-01-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
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τάξεις 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 10-11-2015 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΕΝΕΛΑΪ
(όνομα) ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ (πατρώνυμο) ΦΛΟΡΕΝΤΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-06-1994, και κατοικεί στο
Δήμο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, 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 30-06-2010 σύμφωνα με
την αριθ. 11635/60/14-10-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής .
3. Με την αριθ. Φ. 14245/2016/0018245/16-01-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, 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 11-11-2015 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΜΟΥΣΑΪ
(όνομα) ΣΟΝΙΛΑ (πατρώνυμο) ΜΕΝΤΙΝ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-09-1983, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΑΛΛΗΝΗΣ, 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 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2005
σύμφωνα με την αριθ. 1454/35/10-3-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής .
4. Με την αριθ. Φ.2989/2017/0000016/16-01-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, 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 28-03-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΙΡΑ (όνομα)
ΑΜIT (πατρώνυμο) ΝΤΕΣ, που γεννήθηκε στην ΙΝΔΙΑ την
11-11-1993, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την
αριθ. 16010/55/19-1-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής .
5. Με την αριθ. Φ. 14058/2017/0000032/16-01-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, 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 27-10-2015 δήλωση - αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΩΤΣΗ
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(όνομα) ΜΑΛΒΙΝΑ (πατρώνυμο) ΡΕΦΙΚ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-09-1987, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΗΦΙΣΙΑΣ, 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 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2007
σύμφωνα με την αριθ. 11635/43/6-10-2015 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθ. Φ. 14054/2017/0000071/16-01-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, 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 27-10-2015 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΣΚΡΕΛΑ (όνομα) ΓΙΟΥΛΙΑΝ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΖΙΜ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-07-1992, και κατοικεί
στο Δήμο ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, 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 30-06-2007 σύμφωνα με την
αριθ. 14280/47/4-12-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής .
2. Με την αριθ. Φ. 14993/2017/0000019/16-01-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 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 30-12-2015 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΘΑΝΑΣΗ (όνομα) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-05-1993, και κατοικεί
στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 30-06-2008 σύμφωνα με την
αριθ. 12320/135/9-11-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του
ονοματεπωνύμου του από ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗ σε ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ.
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3. Με την αριθ. Φ. 14053/2017/0000096/16-01-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 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 27-10-2015 δήλωση
- αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΟΥΤΣΑΪ (όνομα) ΣΠΑΤΙ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-11-1988, και κατοικεί
στο Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα
την 30-06-2008 σύμφωνα με την αριθ. 12690/106 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
4. Με την αριθ. Φ. 14056/2017/0000083/16-01-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, 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 27-10-2015 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΚΡΕΛΑ (όνομα)
ΑΛΜΠΙΝ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-02-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ,
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 εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-062014 σύμφωνα με την αριθ. 11445/126/29-9-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής .
5. Με την αριθ. Φ. 14061/2017/0000074/16-01-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 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 27-10-2015 δήλωση αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΝΤΟΥΝΙ (όνομα) ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ (πατρώνυμο) ΣΩΚΡΑΤ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-10-1990, και κατοικεί
στο Δήμο ΠΑΙΑΝΙΑΣ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2009 σύμφωνα με την αριθ. 11795/15/16-10-2015
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής .
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
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(4)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την
9η/7/2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην
Ελλάδα και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής
ήταν ανήλικος.
Με την αριθ. Φ.4642/2016/0005972/16-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
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. 1 του άρθρου 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004- ΦΕΚ 217
Α'), γίνεται αποδεκτή η από 26-09-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΟΥΜΠΑΣΙ (όνομα) ΕΓΚΛΙ (πατρώνυμο) ΜΠΑΚΙ,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-06-1991, και
κατοικεί στο Δήμο ΝΑΞΟΥ και ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ,
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 30-06-2006 σύμφωνα με την αριθ. 7435/
02-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής .
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθ. Φ.4619/2016/0005795/16-12-2016
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 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
08-09-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΖΟΚΑΡΟΥ (όνομα) ΟΝΤΡΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΙΓΚΟΡ, που γεννήθηκε στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ
την 17-05-1990, και κατοικεί στο Δήμο ΤΗΝΟΥ, 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 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την
αριθ. 10805/51/20-07-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την αριθ. Φ.4624/2016/0004865/16-12-2016
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
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(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 08-09-2016 δήλωση αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΣΤΡΑΚΟΣΑ (όνομα) ΜΑΡΙΝΕΛΑ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-01-1987, και κατοικεί στο Δήμο ΝΑΞΟΥ και ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, 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 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2006 σύμφωνα με την
αριθ. Φ.20.3/5996/14/6/16 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου .
3. Με την αριθ. Φ.4614/2016/0005452/16-12-2016
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
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. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται
αποδεκτή η από 06-09-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΣΙ (όνομα)
ΝΤΕΝΙΣΑ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-08-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΚΥΘΝΟΥ,
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
30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.3/8912/
30-09-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου .
4. Με την αριθ. Φ.4632/2016/0005813/16-12-2016
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 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
15-09-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝ (πατρώνυμο) ΘΟΜΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
22-05-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΑΝΔΡΟΥ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την
αριθ. Φ.20.3/6156/15-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου .
5. Με την αριθ. Φ.4616/2016/0005802/16-12-2016
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
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 06-09-2016 δήλωση - αίτηση της
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ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΘΑΝΑΣΗ
(όνομα) ΑΝΙΣΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-02-1987, και κατοικεί στο Δήμο
ΜΥΚΟΝΟΥ, 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 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2005
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.3/7667/30-08-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου .
6. Με την αριθ. Φ.4615/2016/0005805/16-12-2016
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
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 06-09-2016 δήλωση - αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΘΑΝΑΣΗ (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-06-1989, και κατοικεί
στο Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ, 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 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα
την 30-06-2007 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.3/7668/3008-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου
Αιγαίου .
7. Με την αριθ. Φ.4488/2016/0005799/16-12-2016
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 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
13-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με
στοιχεία: (επώνυμο) ΣΟΛΛΑΚΟΥ (όνομα) ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΑ
(πατρώνυμο) ΛΟΡΕΝΤΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 15-11-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, 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 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την
αριθ. Φ.20.3/2740/15-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου .
8. Με την αριθ. Φ.4319/2016/0005545/16-12-2016
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 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
31-03-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΣΑΛΛΙΟΥ (όνομα) ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
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ΝΙΑ την 17-03-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ,
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 εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.3/2478/09-03-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου .
9. Με την αριθ. Φ.4755/2016/0005733/16-12-2016
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 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
27-10-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με
στοιχεία: (επώνυμο) ΛΟΖΑ (όνομα) ΣΟΝΙΛΑ (πατρώνυμο)
ΑΝΤΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-12-1993,
και κατοικεί στο Δήμο ΑΝΔΡΟΥ, 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 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ.
Φ.20.3/7817/30-08-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου .
10. Με την αριθ. Φ.4650/2016/0005978/16-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 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. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από
29-09-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΛΑΚΑΛΛΙΟΥ (όνομα) ΛΑΟΥΡΕΤΑ
(πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 28-04-1987, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, 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 30-06-2004
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.3/7579/11-08-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου .
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.2602/2016/0002794/05-01-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα
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με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται
αποδεκτή η από 02-09-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώνυμο)
ΤΡΕΝΤΑΦΙΛΙ (πατρώνυμο) ΝΟΝΤΑ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-02-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, 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 30-06-2016
σύμφωνα με την αριθ. 4425/05-07-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.
2.- Με την Φ.2610/2016/0002865/05-01-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, 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 12-09-2016 δήλωση - αίτηση
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ
(επώνυμο) ΓΚΟΥΜΠΕΡΙ (πατρώνυμο) ΠΕΛΛΟΥΜΠ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-07-2001, και κατοικεί
στο Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, 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 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. 5753/
09-09-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.
3.- Με την Φ.2606/2016/0002846/05-01-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, 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 08-09-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟ (επώνυμο)
ΖΑΝΙ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΝΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 06-11-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΣΕΡΒΙΩΝ -ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, 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 30-06-2016
σύμφωνα με την αριθ. 5562/05-09-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
Με την αριθ. Φ.504/2016/0001362/16-01-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
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οίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ
217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 01-02-2016 δήλωση αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΕΡΕΛΛΙ (ZERELLI) (όνομα) ΜΕΛΣΙ (MELSI) (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ (VASIL), που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-10-1995, και κατοικεί στο Δήμο
ΔΕΛΦΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/431/20-01-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας .
2. Με την αριθ. Φ.475/2016/0001133/16-01-2017 απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από
29-12-2015 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΛΛΑ (ALLA)
(όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (KOSTANDINA) (πατρώνυμο)
ΚΟΥΗΤΙΜ (KUJTIM), που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
19-06-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛΦΩΝ, 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 30-06-2012
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/7175/09-12-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας .
3. Με την αριθ. Φ.471/2016/0001363/16-01-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 23-12-2015 δήλωση
- αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΝΤΡΑ (KODRA) (όνομα) ΑΡΛΙΝΤ (ARLIND) (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDIAN), που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-09-1996, και κατοικεί
στο Δήμο ΔΕΛΦΩΝ, 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 30-06-2013 σύμφωνα με την
αριθ. Φ.20.4/9398Π.Ε./08-01-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
4. Με την αριθ. Φ.470/2016/0001361/16-01-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ
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217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 22-12-2015 δήλωση
- αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΟΥΛΟΒΑΡΙ (SULOVARI) (όνομα) ΕΡΙΣΑ (ERISA) (πατρώνυμο) ΑΦΡΙΜ (AFRIM), που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-11-1997, και κατοικεί
στο Δήμο ΔΩΡΙΔΟΣ, 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 30-06-2012 σύμφωνα με την
αριθ. Φ.20.4/8612/09-12-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας .
5. Με την αριθ. Φ.451/2016/0001364/16-01-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ
217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 26-11-2015 δήλωση αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν
τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΜΠΡΑΣΙ (ABRASHI) (όνομα) ΖΙΓΙΑ (ZIJA)
(πατρώνυμο) ΡΕΦΑΝ (REFAN), που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-07-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛΦΩΝ,
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
30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/7094/
04-11-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΖΙΓΙΑ ΑΜΠΡΑΣΙ σε ΖΙΓΙΑ ΑΜΠΡΑΣΗ.
6. Με την αριθ. Φ.442/2016/0001353/16-01-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'),
γίνεται αποδεκτή η από 13-11-2015 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΕΣΙ (LLESHI) (όνομα) ΝΙΚΟ (ΝΙΚΟ) (πατρώνυμο) ΠΑΣΚ
(PASHK), που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-11-1995,
και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛΦΩΝ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα
την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/6894/30-102015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου
του από ΝΙΚΟ ΛΕΣΙ σε ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΣΣΗΣ.
7. Με την αριθ. Φ.457/2016/0001346/16-01-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ
217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 30-11-2015 δήλωση
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- αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με
στοιχεία: (επώνυμο) ΚΙΑΖΙΜΙ (QAZIMI) (όνομα) ΝΤΑΓΙΑΝΑ
(DAJANA) (πατρώνυμο) MONTI (MONDI), που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-09-1995, και κατοικεί στο Δήμο
ΔΕΛΦΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/6595/30-10-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας .
8. Με την αριθ. Φ. 187/2016/0001134/16-01-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 25-07-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με
στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΟΡΓΚΑΤΖΕ (GIORGADZE) (όνομα) ΜΑΡΙΑ (MARIA) (πατρώνυμο) ΔΑΒΙΔ (DAVID), που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-05-1998, και κατοικεί
στο Δήμο ΔΕΛΦΩΝ, 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 30-06-2013 σύμφωνα με την
αριθ. Φ.20.4/538/25-01-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας .
9. Με την αριθ. Φ.441/2016/0001347/16-01-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ
217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 12-11-2015 δήλωση
- αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΟΣΑΦΙ (OSHAFI) (όνομα) ΟΡΝΕΛΑ (ORNELA) (πατρώνυμο) ΘΑΝΑΣ (THANAS), που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-11-1994, και κατοικεί
στο Δήμο ΔΕΛΦΩΝ, 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 30-06-2010 σύμφωνα με την
αριθ. Φ.20.4/6659/23-10-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου της από ΟΡΝΕΛΑ ΟΣΑΦΙ
σε ΟΡΝΕΛΑ ΟΣΑΦΗ.
10. Με την αριθ. Φ.472/2016/0001132/16-01-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται
αποδεκτή η από 28-12-2015 δήλωση - αίτηση της ενήλικης
αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του
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21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΜΟΥΣΙ (MEMUSHI) (όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (KATERINA) (πατρώνυμο)
ΣΚΕΝΤΕΡ (SKENDER), που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 2011-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛΦΩΝ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/5623/
24-09-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας .
Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ

Τεύχος Β’ 275/07.02.2017

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)
Στην αρ. πρωτ. Φ.4477/2016/0003846/03-01-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 35/
16-01-2017 (τεύχος Β'), διορθώνεται το λανθασμένο:
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ " ΑΛΒΑΝΙΑ",
στο ορθό:
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ " ΕΛΛΑΔΑ".
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου)
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