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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.6783/2017/0000924/22-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, 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 16-11-2016 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΑΤΑΛΙΝΑ (επώ-
νυμο) ΣΕΡΜΠΑΝ (πατρώνυμο) ΒΙΚΤΟΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-05-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 05-10-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΡΜΠΑΝ (SERBAN) (κύριο όνο-

μα) ΒΙΚΤΟΡ (VICTOR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΡΜΠΑΝ (SERBAN) (κύριο όνο-

μα) ΛΙΛΙΑΝΑ (LILIANA).

2. Με την Φ.6782/2017/0000923/22-03-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Κρήτης, 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 Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γί-
νεται αποδεκτή η από 16-11-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώ-
νυμο) ΣΕΡΜΠΑΝ (πατρώνυμο) ΒΙΚΤΟΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-09-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμε-
να σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 05-10-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΡΜΠΑΝ (SERBAN) (κύριο όνο-

μα) ΒΙΚΤΟΡ (VICTOR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΡΜΠΑΝ (SERBAN) (κύριο όνο-

μα) ΛΙΛΙΑΝΑ (LILIANA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την αριθ. Φ.5671/2016/0007664/22-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις 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 16-03-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΕΚΑ (όνομα) 
ΜΑΡΙΕ (πατρώνυμο) ΚΟΥΝΤΡΕΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 27-12-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΒΙΑΝΝΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/2021/26-02-
2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

2. Με την αριθ. Φ.6252/2017/0000870/21-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 05-05-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 
21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΕ-
ΚΑ (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (πατρώνυμο) ΚΟΥΝΤΡΕΤ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-01-1998, και κατοικεί στο 
Δήμο ΒΙΑΝΝΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. 
Φ.20.4/2257/02-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κρήτης.

3. Με την αριθ. Φ.6282/2017/0000868/21-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 12-05-2016 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΛΑ 
(όνομα) ΜΕΡΛΙΝΑ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-06-1996 και κατοικεί στο Δήμο 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. 
Φ.20.4/3636/05-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κρήτης και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονομα-
τεπωνύμου της από ΜΕΡΛΙΝΑ ΚΟΛΑ σε ΜΕΛΙΝΑ ΚΟΛΑ.

4. Με την αριθ. Φ.6271/2017/0000864/21-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 11-05-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΕΠΑ (όνο-
μα) ΡΕΝΑΤΟ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-07-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΛΕ-
ΒΙΖΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/4282/
19-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

5. Με την αριθ. Φ.1573/2016/0008628/21-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 14-12-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΑΠΟΚΟΥ 
(όνομα) ΟΛΤΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕΚΙΜ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-12-1986, και κατοικεί στο Δήμο 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2006 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/11904/21-11-2016 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

6. Με την αριθ. Φ.6292/2016/0007658/22-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 16-05-2016 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΝΑ 
(όνομα) ΕΡΝΕΣΤ (πατρώνυμο) ΣΥΚΥΡΙ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-03-1997, και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. 
Φ.20.4/4011/12-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κρήτης.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
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(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την αριθ. Φ.5691/2016/0007084/22-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 21-03-2016 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΕΚΙ 
(όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-05-1995, και κατοικεί στο 
Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.20.4/2465/07-03-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης.

2. Με την αριθ. Φ.6018/2016/0007676/22-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 25-04-2016 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΕΛΙ-
ΛΙ (όνομα) ΡΑΜΠΙΓΕ (πατρώνυμο) ΝΤΕΜΙΡ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-11-1993, και κατοικεί στο Δήμο 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/303/14-01-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

3. Με την αριθ. Φ.6106/2016/0007666/22-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 27-04-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΟΤΣΙ (όνο-
μα) ΒΙΛΣΟΝ (πατρώνυμο) ΜΟΥΧΑΡΡΕΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-05-1996, και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/3961/11-04-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

4. Με την αριθ. Φ.6247/2016/0007672/22-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 28-04-2016 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟ-
ΚΟ (όνομα) ΜΑΡΙΟΣ (πατρώνυμο) ΟΣΜΑΝ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-08-1992, και κατοικεί στο 
Δήμο ΦΑΙΣΤΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/3409/
30-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρή-
της.

5. Με την αριθ. Φ.6249/2016/0007654/21-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 04-05-2016 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΟ-
ΚΑΪ (όνομα) ΜΑΡΙΟ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-08-1995, και κατοικεί στο 
Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 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 πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.20.4/2255/2-3-2016 βεβαίωση της Περιφερεια-
κής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Κρήτης.

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την αριθ. Φ.3696/2016/0003285/16-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 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 
18-04-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΥΣΑ (όνομα) ΦΙΟΡΑΝΤΑ 
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(πατρώνυμο) ΙΛΜΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
11-10-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, 
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 παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 20220/5-4-2016 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την αριθ. Φ.3624/2016/0003279/16-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθη-
κε 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 Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
10-03-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΚΑ (όνομα) ΜΕΛΣΙΑΝ (πα-
τρώνυμο) ΠΕΤΡΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-
09-1989, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2007 σύμφωνα με την αριθ. 10431/22-5-2012 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

 Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

Ι

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την Φ.19854/2016/0003164/21-02-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε 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 24-
10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΑ (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (πατρώνυμο) 
ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-02-
2006, και κατοικεί στο Δήμο ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ, (ΤΟ-
ΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) 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 23-07-2001 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΟΥΑΡΤ (EDUART)

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA) (κύριο όνομα) 
ΝΤΟΡΙΝΑ (DORINA)

2. Με την Φ.19856/2016/0003167/21-02-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε 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 Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
24-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝ (επώνυμο) ΠΙΡΙΑ (πατρώ-
νυμο) ΜΠΕΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-02-
2001, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ, 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 21-01-2000 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΙΡΙΑ (PIRJA) (κύριο όνομα) ΜΠΕ-

ΣΙΜ (BESIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΙΡΙΑ (PIRJA) (κύριο όνομα) ΜΙ-

ΡΑΝΤΑ (MIRANDA).

3. Με την Φ.19833/2016/0002945/21-02-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε 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 Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
10-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΣΙΜΟΝ (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (πατρώνυ-
μο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-10-
2010, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ, 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 15-03-2001 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΜΟΝΤ (ENDMOND)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA) (κύριο όνομα) ΦΛΟ-

ΡΑ (FLORA).

4. Με την Φ.19843/2016/0003019/21-02-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε 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 Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
13-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΛΙΠ (επώνυμο) ΣΑΡΑΣΕΛΙ (πα-
τρώνυμο) ΣΕΪΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-12-
2010, και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, (ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ) για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη 
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ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοι-
τά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του δι-
αμένει νόμιμα στη χώρα από 17-09-2001 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΡΑΣΕΛΙ (SARASELI) (κύριο όνο-

μα) ΣΕΪΓ (SEΙT)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΡΑΣΕΛΙ (SARASELI) (κύριο όνο-

μα) ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ (EGLANTINA).

5. Με την Φ.19844/2016/0003020/21-02-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε 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 Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
13-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΙΟΝΟΥΣ (επώνυμο) ΜΑΡΡΑ (πατρώ-
νυμο) ΠΑΪΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-02-
2006, και κατοικεί στο Δήμο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, (ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΑΚΟΥ) για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνι-
κού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συ-
νεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 09-08-2001 και ο πατέρας του κα-
τέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΡΡΑ (MARRA) (κύριο όνομα) 

ΠΑΪΤΙΜ (PAJTIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΡΡΑ (MARRA) (κύριο όνομα) 

ΡΟΖΕΤΑ (ROZETA).

6. Με την Φ.19848/2016/0003049/21-02-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε 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 Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
17-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗΣ (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (πατρώ-
νυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-12-
2010, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-
ΟΥ, (Δημοτική Κοινότητα Αιτωλικού) 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 12-12-2000 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (SULI) (κύριο όνομα) ΝΤΡΙ-

ΤΑΝ (DRITAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (SULI) (κύριο όνομα) 

ΦΛΟΥΤΟΥΡΑ (FLUTURA).

7. Με την Φ.19852/2016/0003143/21-02-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε 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 Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
21-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΟΛΙΒΙΑ (επώνυμο) ΛΑΜΚΙΑ (πατρώ-
νυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-10-
2009, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-
ΟΥ, (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΝΑΣ) 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 13-06-2002 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΜΚΙΑ (LAMKJA) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΟΣ (FATOS)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΜΚΙΑ (LAMKJA) (κύριο όνομα) 

ΒΙΟΛΕΤΑ (VIOLETA).

8. Με την Φ.19855/2016/0003166/21-02-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε 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 24-
10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (πατρώνυ-
μο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-12-
2010, και κατοικεί στο Δήμο ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ, (ΤΟ-
ΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) 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 23-07-2001 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΟΥΑΡΤ (EDUART)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΡΙΝΑ (DORINA).

9. Με την Φ.19857/2016/0003168/21-02-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε 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 Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
24-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΕΜΙΛΙΑΝ (επώνυμο) ΠΙΡΙΑ (πατρώ-
νυμο) ΜΠΕΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-11-
2004, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ, 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 21-01-2000 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΙΡΙΑ (PIRJA) (κύριο όνομα) ΜΠΕ-

ΣΙΜ (BESIM)
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΙΡΙΑ (PIRJA) (κύριο όνομα) ΜΙ-
ΡΑΝΤΑ (MIRANDA).

10. Με την Φ.19860/2016/0003209/21-02-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 26-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΒΙΣΙΑΝΟ (επώνυμο) ΜΠΕΣΑΪ 
(πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 18-09-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕ-
ΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, 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 03-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΣΑΪ (BESHAJ) (κύριο όνομα) 

ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΣΑΪ (BESHAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΡΙΟΝΑ (ERIONA).

 Ο Ασκών  καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την Φ.19832/2016/0002941/21-02-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε 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 Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
10-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΑ (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (πατρώνυ-
μο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-04-
2009, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ, 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 15-03-2001 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA) (κύριο όνομα) ΦΛΟ-

ΡΑ (FLORA). 

2. Με την Φ.19827/2016/0002923/21-02-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-

σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε 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 07-
10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΜΠΡΑΚΑ (πατρώ-
νυμο) ΟΥΛΛΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-12-
2007, και κατοικεί στο Δήμο ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ, (ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΝΙΤΣΑΣ) 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 11-05-2000 και ο πατέ-
ρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΚΑ (BRAKA) (κύριο όνομα) 

ΟΥΛΛΙ (YLLI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΚΑ (BRAKA) (κύριο όνομα) 

ΕΣΜΑ (ESMA).

3. Με την Φ.19826/2016/0002922/21-02-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε 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 Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
07-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΕ (επώνυμο) ΜΠΡΑΚΑ 
(πατρώνυμο) ΟΥΛΛΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
16-05-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ, 
(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΝΙΤΣΑΣ) 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 11-05-2000 και ο πατέ-
ρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΚΑ (BRAKA) (κύριο όνομα) 

ΟΥΛΛΙ (YLLI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΚΑ (BRAKA) (κύριο όνομα) 

ΕΣΜΑ (ESMA).

4. Με την Φ.19825/2016/0002920/21-02-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συν-
δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 06-10-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΕΟΠΟΛ-
ΝΤΟ (επώνυμο) ΒΟΡΦΙ (πατρώνυμο) ΛΕΣ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-03-2007, και κατοικεί στο 
Δήμο ΘΕΡΜΟΥ, (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΟΥ) για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνι-
κό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα 
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από 01-02-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙ-
ΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΟΡΦΙ (VORFI) (κύριο όνομα) 

ΛΕΣ (LLESH)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΟΡΦΙ (VORFI) (κύριο όνομα) 

ΒΙΤΟΡΕ (VITORE)

5. Με την Φ.19824/2016/0002912/21-02-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε 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 Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
05-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΣΤΗΒΕΝ (επώνυμο) ΜΠΡΑΚΑ (πα-
τρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
08-05-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ, 
(ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 30-06-2002 
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕ-
ΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΚΑ (BRAKA) (κύριο όνομα) 

ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΚΑ (BRAKA) (κύριο όνομα) 

ΕΛΟΝΑ (ELONA).

6. Με την Φ.19822/2016/0002910/21-02-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 05-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο) ΤΟΥΣΑ 
(πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
06-07-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ, (ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ) για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελ-
ληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 25-01-2003 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΥΣΑ (TUSHA) (κύριο όνομα) 

ΠΕΤΡΙΤ (PETRΙT)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΥΣΑ (TUSHA) (κύριο όνομα) 

ΑΝΙΛΑ (ANILA).

7. Με την Φ.19821/2016/0002890/21-02-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με 

την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 03-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΪΡΑ (επώνυμο) ΜΑΛΑΪ 
(πατρώνυμο) ΑΦΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
25-03-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕ-
ΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 10-03-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΛΑΪ (MALAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΦΡΙΜ (AFRIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΛΑΪ (MALAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΟΥΡΕΛΑ (AURELA).

8. Με την Φ.19820/2016/0002889/21-02-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 03-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗ (επώνυμο) ΜΑΛΑΪ 
(πατρώνυμο) ΑΦΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
25-03-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟ-
ΛΟΓΓΙΟΥ, (Τοπική Κοινότητα Χαλικίου) 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 10-03-2001 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΛΑΪ (MALAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΦΡΙΜ (AFRIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΛΑΪ (MALAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΟΥΡΕΛΑ (AURELA).

9. Με την Φ.19817/2016/0002881/21-02-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 30-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΙΣ (επώνυμο) ΜΠΡΑΚΑ (πα-
τρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
06-02-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ, 
(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΝΙΤΣΑΣ) 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 10-01-2001 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΚΑ (BRAKA) (κύριο όνομα) 

ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR)
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΚΑ (BRAKA) (κύριο όνομα) 
ΝΤΟΝΙΚΑ (DONIKA).

10. Με την Φ.19816/2016/0002880/21-02-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 30-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΙ (επώνυμο) ΜΠΡΑΚΑ (πα-
τρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
28-10-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ, 
(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΝΙΤΣΑΣ) 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 10-01-2001 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΚΑ (BRAKA) (κύριο όνομα) 

ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΚΑ (BRAKA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΝΙΚΑ (DONIKA).

  Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)

      Στην υπ'αριθμ. 4753/2016/0005729/22-12-16 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αιγαίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4377/τ.Β΄/
30-12-2016 διορθώνεται ο τόπος γέννησης του εν θέματι 

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

(Από την   Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου)

Ι

(8)

      Στην αριθ. πρωτ. Φ. 19454/2016/0000216/07-09-2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3332/τ.Β΄/18-10-2016

Ως προς τη χώρα γέννησης, γίνεται η εξής διόρθωση: 
από το εσφαλμένο: «ΑΛΓΕΡΙΑ»
στο ορθό: «ΑΛΒΑΝΙΑ». 

 (Από την Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου)  
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