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λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-
ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα 
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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

12 Διόρθωση σφάλματος στην αρ. πρωτ. Φ.202468/ 
2016/0030507/26-10-2016 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3691/
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13 Διόρθωση σφάλματος στην αρ. πρωτ. Φ. 16802/ 
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Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3995/τ.Β’/14.12.2016.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

((1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.- Με την Φ. 15542/2016/0022298/15-12-2016 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -ΦΕΚ 217 Α’), 
γίνεται αποδεκτή η από 09-05-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΝΑ 
(επώνυμο) ΜΙΡΑΣΙ (πατρώνυμο) ΑΛΝΤΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-07-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 28-08-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΡΑΣΙ (MIRASHI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΝΤΟ (ALDO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΡΑΣΙ (MIRASHI) (κύριο όνομα) 

ΜΙΡΑΝΤΑ (MIRANDA).
2.- Με την Φ. 17252/2015/0015873/14-12-2016 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), 
γίνεται αποδεκτή η από 26-11-2015 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΤΙΑΝΑ 
(επώνυμο) ΛΑΖΡΙΑΝ (πατρώνυμο) ΟΒΣΕΠ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-01-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, για την απόκτηση της 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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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 02-03-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΖΡΙΑΝ (LAZRYAN) (κύριο όνο-

μα) ΟΒΣΕΠ (HOVSEP).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΜΤΣΙΑΝ (GOMTSYAN) (κύριο 

όνομα) ΡΙΤΑ (RITA).
3.- Με την Φ. 16974/2015/0014954/17-10-2016 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -ΦΕΚ 217 Α’), 
γίνεται αποδεκτή η από 03-11-2015 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΕΪΝΤΙ 
(επώνυμο) ΜΠΟΖΙΚΙ (πατρώνυμο) ΝΑΪΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-07-2005, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 27-07-2001 και ο 
πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΖΙΚΙ (BOZHIQI) (κύριο όνο-

μα) ΝΑΪΜ (ΝΑΙΜ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΖΙΚΙ (BOZHIQI) (κύριο όνομα) 

ΦΙΚΡΕΤΕ (FIQRETE).
4.- Με την Φ. 18709/2016/0004572/15-12-2016 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -ΦΕΚ 217 Α’), 
γίνεται αποδεκτή η από 15-03-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΕΝΑΤΟ 
(επώνυμο) ΚΟΝΤΡΑ (πατρώνυμο) ΣΑΦΕΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-10-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 18-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΝΤΡΑ (KODRA) (κύριο όνομα) 

ΣΑΦΕΤ (SAFET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΝΤΡΑ (KODRA) (κύριο όνομα) 

ΟΡΝΕΛΑ (ORNELA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

(2)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει αποφοιτήσει έως και την 8-7-2015 από 

Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Με την αριθ. Φ.17295/2016/0018909/15-12-2016 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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. 2 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 26-11-2015 δήλωση - αίτηση του αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΩΤΣΗ (όνομα) ΓΙΟΥΡ-
ΓΚΕΝ (πατρώνυμο) ΡΕΦΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 30-10-1982, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελ-
ληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 
07-10-2009 από Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του 
Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

(3)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας Ομογενών 

Αλλοδαπών.

1.- Με την αριθμ. Φ.22400/2016/0021373/15-12-2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α’), 
γίνεται δεκτό το από 23-09-2016 αίτημα του πατέρα 
του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
(όνομα) ΦΙΛΙΠΠΟΣ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-10-2009, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2.- Με την αριθμ. Φ.18255/2016/0009896/15-12-2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α’), 
γίνεται δεκτό το από 29-01-2016 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΗΛΙΑΔΗ (όνομα) ΡΟΥ-
ΜΠΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε 
στην ΟΥΓΓΑΡΙΑ την 29-05-2013, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004.

3.- Με την αριθμ. Φ. 1727/2016/0020607/15-12-2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α’), 
γίνεται δεκτό το από 14-09-2011 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ (όνο-
μα) ΘΕΟΔΩΡΟΣ (πατρώνυμο) ΑΝΘΙΜΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-09-2007, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.
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4.- Με την αριθμ. Φ.18855/2016/0005232/15-12-2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α’), 
γίνεται δεκτό το από 11-03-2016 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ (όνο-
μα) ΜΑΡΙΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΑΝΘΙΜΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-05-2011, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.- Με την Φ. 18579/2016/0004105/19-12-2016 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -ΦΕΚ 217 Α’), 
γίνεται αποδεκτή η από 08-03-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΕΝΤΟΝ 
(επώνυμο) ΜΠΡΕΓΚΟΥ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΓ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-12-2002, και κατοικεί στο 
Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, 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 24-08-2001 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΕΓΚΟΥ (BREGU) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΦΡΕΝΤ (ALFRED).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΕΓΚΟΥ (BREGU) (κύριο όνο-

μα) ΜΑΪΛΙΝΓΑ (MAJLINDA).
2.- Με την Φ. 18384/2016/0003161/19-12-2016 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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’), γίνε-
ται αποδεκτή η από 23-02-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΟΛΑ 
(επώνυμο) ΡΟΔΑΝΙ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-01-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, 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 23-09-1999 και ο 
πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΔΑΝΙ (RODHANI) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΕΞΙ (ALEKSI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΔΑΝΙ (RODHANI) (κύριο όνομα) 

ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).
3.- Με την Φ. 18569/2016/0004069/19-12-2016 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -ΦΕΚ 217 Α’), 
γίνεται αποδεκτή η από 08-03-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΟ 
(επώνυμο) ΠΛΕΠΙ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-06-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΙΓΙΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 04-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΛΕΠΙ (PLEPI) (κύριο όνομα) ΠΕ-

ΤΡΟ (PETRO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΛΕΠΙ (PLEPI) (κύριο όνομα) ΓΚΕ-

ΖΙΜΕ (GEZIME).
4.- Με την Φ. 18731/2016/0004680/15-12-2016 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -ΦΕΚ 217 Α’), 
γίνεται αποδεκτή η από 17-03-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΥΛΙΑΝ 
(επώνυμο) ΠΑΛΙ (πατρώνυμο) ΠΙΕΤΕΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-09-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 21-08-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΛΙ (PALI) (κύριο όνομα) ΠΙΕΤΕΡ 

(PJETER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΛΙ (PALI) (κύριο όνομα) ΓΚΕ-

ΛΙΝΕ (GJELINE).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.- Με την Φ.18205/2016/0002346/11-11-2016 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
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Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις 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 11-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΕΒΙΝ (επώνυμο) 
ΤΣΕΡΡΙ (πατρώνυμο) ΣΠΙΡΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 18-06-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, 
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 
29-07-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΡΡΙ (CERRI) (κύριο όνομα) 

ΣΠΙΡΟ (SPIRO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΡΡΙ (CERRI) (κύριο όνομα) 

ΜΕΡITΑ (MERITA).
2.- Με την Φ. 18390/2016/0003308/19-12-2016 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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 25-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) 
ΣΟΛΛΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΠΕΛΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-06-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 09-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΛΛΑΚΟΥ (SOLLAKU) (κύριο 

όνομα) ΠΕΛΛΟΥΜΠ (PELLUMB).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΛΛΑΚΟΥ (SOLLAKU) (κύριο 

όνομα) ΓΙΟΥΛΙΝΤΑ (JULINDA).
3.- Με την Φ. 18248/2016/0002667/15-12-2016 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -ΦΕΚ 217 Α’), 
γίνεται αποδεκτή η από 16-02-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
(επώνυμο) ΧΥΣΙ (πατρώνυμο) ΝΕΡIΤΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-08-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 21-12-2001 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΣΙ (HYSI) (κύριο όνομα) 

ΝΕΡIΤΑΝ (NERITAN).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΣΙ (HYSI) (κύριο όνομα) ΜΙΡΕΛΑ 
(MIRELA).

4.- Με την Φ. 18095/2016/0002091/15-12-2016 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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 09-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΑΝ (επώνυμο) 
ΜΟΥΤΣΕΛΗ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-10-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 23-08-2001 και η μητέρα 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΕΛΗ (MUCELLI) (κύριο 

όνομα) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΕΛΗ (MUCELLI) (κύριο 

όνομα) ΕΛΜΙΡΑ (ELMIRA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.- Με την Φ. 18566/2016/0004058/19-12-2016 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η 
από 08-03-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛΑ (επώνυμο) ΠΑΛΟΥΣΙ 
(πατρώνυμο) ΑΠΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
18.07.2000, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑ-
ΠΕΤΣΩΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30.06.2015 σύμφωνα με την αριθ. 13951/97/01-12-2015 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2.- Με την Φ. 18577/2016/0004100/19-12-2016 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 
08.03.2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΔΡΕΑ (επώνυμο) ΜΠΡΕΓΚΟΥ 
(πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 10.07.1999, και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ 
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ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 16775/5/26.01.2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3.- Με την Φ.5079/2015/0014253/15-12-2016 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η 
από 21.10.2015 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΗ 
(πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
03.04.1998, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑ-
ΠΕΤΣΩΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30.09.2013 σύμφωνα με την αριθ. 19005/24-11-2016 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(7)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας Ομογενούς 

Αλλοδαπής.

Με την αριθμ. Φ.9565/2016/0023268/15-12-2016 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α), 
γίνεται δεκτό το από 25-04-2000 αίτημα της (επώνυμο) 
ΜΠΕΧΑΡΑΝΟ (όνομα) ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΙΜΟΝΗ (πα-
τρώνυμο) ΧΟΡΧΕ ΛΟΥIΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙ-
ΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ -ΗΠΑ την 28-12-1980, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.- Με την Φ.16284/2015/0011703/19-12-2016 από-
φαση 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 17-09-2015 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΝΡΙΚΟ 
(επώνυμο) ΡITΣΑ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-08-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, 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 20-03-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡITΣΑ (RICA) (κύριο όνομα) ΑΛ-

ΜΠΕΡΤ (ALBERT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡITΣΑ (RICA) (κύριο όνομα) 

ΛΙΝTITΑ (LINDITA).
2.- Με την Φ. 15062/2016/0024156/19-12-2016 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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’), γίνε-
ται αποδεκτή η από 26-10-2015 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΙΝ 
ΑΚΙΝΖΑ (επώνυμο) ΧΕΤΤΙΑΡΑΤΣΙ ΚΑΝΚΑΝΑΜΑΛΑΓΚΕ 
(πατρώνυμο) ΣΑΜΠΑΤ ΤΣΑΜΗΝΤΑ ΚΟΥΜΑΡΑ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-01-2008, και κατοικεί στο 
Δήμο ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ -ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα 
της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 09-05-2003 και η 
μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΕΤΤΙΑΡΑΤΣΙ ΚΑΝΚΑΝΑΜΑΛΑ-

ΓΚΕ (HETTIARACHCHI KANKANAMALAGE) (κύριο όνομα) 
ΣΑΜΠΑΤ ΤΣΑΜΗΝΤΑ ΚΟΥΜΑΡΑ (SAMPATH CHAMINDA 
KUMARA).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΛΑΓΚΟΝΤΑ ΑΡΑΤΣΙΓΚΕ 
(MOLAGODA ARACHCHIGE) (κύριο όνομα) ΝΙΛΑΝΤΗ 
(NILANTHI).

3.- Με την Φ. 16216/2016/0020030/24-10-2016 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -ΦΕΚ 217 Α’), 
γίνεται αποδεκτή η από 15-09-2015 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΦΡΕΝΤΑ 
(επώνυμο) ΡΙΖΑΪ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-02-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΛΙΜΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 11-02-1998 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡIΖΑΪ (REAJ) (κύριο όνομα) ΑΛΤΙΝ 

(ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡIΖΑΪ (REAJ) (κύριο όνομα) ΜΙ-

ΜΟΖΑ (ΜΙΜΟΖΑ).
4.- Με την Φ. 17419/2015/0016535/19-12-2016 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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 10-12-2015 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΟΥΡΟΡΑ (επώ-
νυμο) ΝΤΕΜΚΟ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-06-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 14-12-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΚΟ (DEMKO) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΚΟ (DEMKO) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΑΝΑ (APJANA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

(9)
Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών.

1.- Με την Φ.19950/2016/0018290/19-12-2016 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδε-
κτή η από 31-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία: ΣTΕΦΑ (STEFA) ΑΘΗΝΑ (ΑΤΗΙΝΑ) 
ον. πατρός ΙΩΣΗΦ (JOSIF), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α375175, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-02-1985 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

2.- Με την Φ.21821/2016/0023076/14-12-2016 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 08-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΓΚΑΛΑΓΚΕΡ (GALLAGHER) ΡΟ-
ΜΠΕΡΤ ΘΩΜΑΣ (ROBERT THOMAS) ov. πατρός ΡΟΜΠΕΡΤ 
ΘΩΜΑΣ (ROBERT  THOMAS), κατόχου του Ειδικού Δελτί-
ου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Β01200, 
που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 
21-05-1967 και κατοικεί στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ.

3.- Με την Φ. 19979/2016/0018216/23-09-2016 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται απο-
δεκτή η από 31-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΗΤΡΟΥ (MITRO) ΤΙΝΑ (ΤΙΝΑ) 
ον. πατρός ΓΙΩΡΓΗ (JORGJI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α403122, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-04-1982 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ.

4.- Με την Φ. 19602/2016/0019727/21-10-2016 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν.  3838/2010 (ΦΕΚ  49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 12-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομο-
γενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΛΑΛΑ (LALA) ΕΛΝΤΑ 
(ELDA) ον. πατρός ΑΓΚΡΟΝ (AGRON), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α373357, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-06-1996 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.

5.- Με την Φ.19608/2016/0020498/19-12-2016 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδε-
κτή η από 12-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΑΚΟΥ (ΒΑΚΟ) ΕΙΡΗΝΗ (IRENA) 
ον. πατρός ΔΗΜΗΤΡΗ (DHIMITER), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α498670, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-03-1970 
και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ.

6.- Με την Φ.21792/2016/0018125/11-11-2016 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 08-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΣΕΜΣΟ (SHEMSHO) ANTONIKA 
(ANDONIKA) ον.  πατρός ΤΖΑΦΕΡ (XHAFER), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α375867, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
29-11-1966 και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

7.- Με την Φ. 19623/2016/0020502/19-12-2016 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 12-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΣΑΧΝΑΓΙΑΝ (SHAHNAJAN) ΔΗ-
ΜΗΤΡΗΣ (DHIMITRAQ) ον. πατρός ΑΡΤΑΝ (ARTAN), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α374528, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
26-01-1991 και κατοικεί στο Δήμο ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ.

8.- Με την Φ.19739/2016/0018196/14-12-2016 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν.  3838/2010 (ΦΕΚ  49/Α) γίνεται 
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αποδεκτή η από 19-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΖΟΥΤΖΗ (XUXI) ΜΑΡΙΚΑ 
(MARIKA) ον. πατρός ΚΩΤΣΟ (KOCO), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α549086, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-02-1956 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ.

9.- Με την Φ.19376/2016/0020497/19-12-2016 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 21-04-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΤΕΝΤΕ (DEDE) ΠΥΡΡΟ 
(PIRO) ον. πατρός ΜΑΝΟΛ (MANOL), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α391538, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-02-1953 
και κατοικεί στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ.

10.- Με την Φ.21462/2016/0018136/20-12-2016 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν.  3838/2010 (ΦΕΚ  49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 28-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΖΓΚΟΥΡΟ (ZGURO) ΓΚΕΡ-
ΤΑ (GERTA) ον. πατρός ΠΑΝΤΕΛΗ (PANDELΙ), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α615108, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
06-08-1973 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

11.- Με την Φ.21260/2016/0018198/14-12-2016 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 21-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΑΛΙΧΙΝΑ (MALYKHINA) ΜΑ-
ΡΙΝΑ (MARYNA) ον. πατρός ΒΙΚΤΟΡ (VIKTOR), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α002560, που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 
08-05-1963 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.

12.- Με την Φ.20365/2016/0018189/14-12-2016 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν.  3838/2010 (ΦΕΚ  49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 16-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΑΛΙΚΗ (MALIQI) ΕΛΕΝΗ 
(ELENI) ον. πατρός ΒΛΑΝΤΙΜΗΡ (VLADIMIR), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α494228, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
09-01-1982 και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑ-
ΠΕΤΣΩΝΑΣ.

13.- Με την Φ.20172/2016/0022948/20-12-2016 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται απο-
δεκτή η από 09-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΟΚΚΑΛΗ (KOKALI) ΒΑΣΙΛΙΚΑ 

(VASILIKA) ον. πατρός ΣΟΦΟΚΛΗΣ (SOFOKLI), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α375003, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
28-09-1995 και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

(10)
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.3549/2015/0002959/02-02-2017 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 23-10-2015 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝTΡΙΑΝΑ 
(επώνυμο) ΜΑΜΟΥΡΑΝΙ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-09-2007, και κατοικεί 
στο Δήμο ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, 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 28-04-2003 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ και ο έτερος 
γονέας είναι κάτοχος οριστικού τίτλου.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΜΟΥΡΑΝΙ (MAMURANI) (κύ-

ριο όνομα) ΑΛΜΠΕΡΤ (ALBERT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΜΟΥΡΑΝΙ (MAMURANI) (κύριο 

όνομα) ΙΡΕΝΑ (IRΕΝΑ).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ι

(11)
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.1696/2016/0000028/ΑΚ/01.02.2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
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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 11.04.2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΕΪΣΙ (επώνυμο) ΒΛΑΝΤΙ 
(πατρώνυμο) ΡΑΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
25.01.2009, και κατοικεί στο Δήμο Λέσβου, για την απόκτη-
ση 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 26.05.2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΛΑΝΤΙ (VLADI) (κύριο όνομα) 

ΡΑΣΙΜ (RASIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΛΑΝΤΙ (VLADI) (κύριο όνομα) 

EΡMIΡA (ERMIRA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(12)

Στην αρ. πρωτ. Φ.202468/2016/0030507/26-10-2016 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ 3691/τ.Β’/15-11-2016, διορθώνεται:

από το λανθασμένο: «του αλλογενούς αλλοδαπού»,
στο ορθό: «της αλλογενούς αλλοδαπής».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

Ι

(13)

Στην αρ. πρωτ. Φ. 16802/2016/0020814/01-11-2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3995/ 
τ.Β΄/14-12-2016, στη σελίδα 39603, στη στήλη α, στο στί-
χο δώδεκα εκ των κάτω διορθώνεται ο τόπο γέννησης:

από το λανθασμένο: «ΑΛΒΑΝΙΑ»,
στο ορθό: «ΕΛΛΑΔΑ».

(Από την Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής)
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