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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας αλλοδαπού.

  Με την αριθμ. Φ.2960/2017/0000185/28-02-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 08-04-2016 αίτημα του 
(επώνυμο) ΕΝΓΚΕΖ (όνομα) ΕΜΡΑΧ (πατρώνυμο) ΓΙΟΥ-
ΣΟΥΦ, που γεννήθηκε στην ΤΟΥΡΚΙΑ την 20-08-1986, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 1 παρ.1 του ν.1438/1984.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΤΣΟΥ

(2)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας ομογενούς 

αλλοδαπού.

  Με την αριθμ. Φ.2077/2017/0000220/22-02-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 17-10-2016 αίτημα του 
πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΣΚΥΒΑΛΑ-
ΚΗ (όνομα) ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΛΕΩΝΙΔΑΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-07-2016, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(3)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας ομογενούς 

αλλοδαπού.

  Με την αριθμ. Φ.2169/2017/0000280/22-02-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 09-02-2017 αίτημα 
του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΠΑΠΑ-
ΔΟΠΟΥΛΟΥ (όνομα) ΛΕΩΝΗ (πατρώνυμο) ΒΙΤΑΛΙ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-12-2016, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν.3284/2004.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας ομογενούς 

αλλοδαπού.

    Με την αριθμ. Φ.2143/2017/0000132/22-02-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 14-12-2016 αίτημα του 
(επώνυμο) ΝΤΑΟΥΤΟΒΙΚ (όνομα) ΜΟΥΧΑΡΕΜ (πατρώνυμο) 
ΟΣΜΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 02-04-1967, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ.1 του ν.3284/2004.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Ι

(5)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.37993/2016/0008761/03-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
24-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΚΕΝΙΝΗ (ΚΕΝΙΝΙ) ΠΟΛΥΞΕΝΗ (POLIKSENI) ον. 
πατρός ΘΑΝΑΣΗΣ (THANAS), κατόχου του Ειδικού Δελ-
τίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 495612, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-02-1930 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ.

2. Με την Φ.37991/2016/0008762/03-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
24-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΝΙΝΗΣ (ΝΙΝΙ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ALEKSANDER) ον. 
πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ (VASIL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α209905, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-11-1980 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ
Ι

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας ομογενών 

αλλοδαπών.

  1. Με την αριθμ. Φ.30000/2017/0000163/03-03-2017 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 
παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 
11-01-2017 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΝΕΝΤΙΑΛΚΟΒΑ-ΦΙΛΙΑ (όνομα) ΦΙΛΙΠΙΑΣ (πα-
τρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
28-05-2006, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν.3284/2004.

2. Με την αριθμ. Φ.38001/2017/0000610/03-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 
παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το 
από 15-09-2016 αίτημα της (επώνυμο) ΜΑΝΩΛΑΤΟΥ 
ΒΕΡΓΑΡΑ (όνομα) ΓΙΟΥΛΙΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΚΟΛΟΜΒΙΑ την 21-12-1990, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 1438/1984.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

Ι

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας ομογενών 

αλλοδαπών.

  1. Με την αριθμ. Φ.38269/2017/0000270/03-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 
παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το 
από 04-10-2016 αίτημα του (επώνυμο) ΡΟΥΪΖ (όνομα) 
ΜΑΪΚΛ ΑΝΤΡΙΟΥ (πατρώνυμο) ΤΖΑΝ ANTONIO, που γεν-
νήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 08-
10-1971, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με 
νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ.1 του ν.3284/2004.

2. Με την αριθμ. Φ.38270/2017/0000271/03-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 
παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 
04-10-2016 αίτημα του (επώνυμο) ΡΟΥΪΖ (όνομα) ΜΑΡΚΟ 
ANTONIO (πατρώνυμο) ΤΖΑΝ ANTONIO, που γεννήθηκε 
στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 23-09-1969, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 14 παρ.1 του ν.3284/2004.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ
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(8)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας ομογενούς 

αλλοδαπού.

  Με την αριθμ. Φ.38194/2017/0000355/03-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 
παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το 
από 23-11-2016 αίτημα του γονέα του ανήλικου με στοι-
χεία (επώνυμο) ΚΑΡΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (όνομα) ΡΑΦΑΗΛ (πα-
τρώνυμο), που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-07-2003, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ.1 του ν.1438/1984.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

Ι

(9)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας ομογενούς 

αλλοδαπού.

  Με την αριθμ. Φ.37809/2017/0000354/03-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 
παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το 
από 17-08-2016 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοι-
χεία (επώνυμο) ΚΟΝΔΥΛΗ (όνομα) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (πατρώ-
νυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ την 
24-06-2014, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν.3284/2004.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

Ι

(10)

    Ανάκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την αριθμ. Φ.37682/2016/0006924/03-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 
παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το 
από 05-07-2016 αίτημα της (επώνυμο) ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΥ 
(όνομα) ΕΛΕΝΗ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΙΔΩΝ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-05-1942, για την ανάκτηση της 

ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
22 του ν.3284/2004.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

Ι

(11)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας ομογενούς 

αλλοδαπού.

  Με την αριθμ. Φ.37814/2017/0000547/03-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 
παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό 
το από 21-01-2010 αίτημα του (επώνυμο) ΧΟΤΣΙΝΣΟΝ 
(όνομα) ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ (πατρώνυμο) ΦΕΛΙΞ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-11-1960, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 14 παρ.1 του ν.3284/2004.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

Ι

(12)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.37945/2016/0008763/03-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
07-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΠΑΠΠΑ (PAPA) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (KRISTINA) ον. 
πατρός ΝΑΣΟΣ (NASHO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 495604, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-04-1985 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ.

2. Με την Φ.38046/2016/0008853/03-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
02-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΜΠΙΤΡΗ (BITRI) ΜΑΡΣΕΛΑ (MARSELA) ον. 
πατρός ΚΑΝΤΡΙ (KADRI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7266 Τεύχος Β’ 839/15.03.2017

Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α495613, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-05-1989 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ.

3. Με την Φ.38057/2016/0008955/03-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
04-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΜΟΤΣΗΣ (MOCI) ΑΝΤΩΝΗΣ (ANTON) ον. 

πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ (VASIL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α295678, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-09-1995 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ  

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