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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.2674/2016/0003723/21-02-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, 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 18-11-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΕΝΑΤΟ 
(επώνυμο) ΤΖΕΡΙΓΙΑ (πατρώνυμο) ΚΕΛΜΕΝΤ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-07-2010, και κατοικεί στο 
Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 28-06-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΕΡΙΓΙΑ (XHERIJA) (κύριο όνομα) 

ΚΕΛΜΕΝΤ (KELMENT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΕΡΙΓΙΑ (XHERIJA) (κύριο όνομα) 

ΡΟΥΝΤΙΝΑ (RUDINA).
2. Με την Φ.2653/2016/0003434/21-02-2017 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, 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 26-10-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΪΣΙΝΤΑ 
(επώνυμο) ΤΣΟΤΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 27-01-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΕΟΡΔΑΙ-
ΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
04-11-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΤΑ (COTA) (κύριο όνομα) ΙΛΙΡ 

(ILIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΤΑ (COTA) (κύριο όνομα) ΑΛ-

ΚΕΤΑ (ALKETA).
3. Με την Φ.2656/2016/0003485/21-02-2017 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 02-11-2016 δήλωση - αίτηση του ανή-
λικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤ (επώνυμο) 
ΜΟΥΣΤΑ (πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-08-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΙΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθ. 7471/01-11-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας. 

 Με Εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Τμήματος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ   

Ι

(2)
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει μετά την 9η/7/2015 τη 

φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη 

αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της .

 Με την αριθ. Φ. 1536/2017/0000488/06-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 18-
07-2016 δήλωση -αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΡ (όνομα) ΧΑΡΠΡΙΤ (πατρώνυμο) 
ΧΑΡΠΑΛ, που γεννήθηκε στην ΙΝΔΙΑ την 12-06-1994, και 
κατοικεί στο Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ, 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 εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με 
την αριθ. Φ.20.4/6337/29-06-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης. 

Με Εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ   

Ι

(3)
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλι-

κο 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. 1545/2017/0000496/06-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Κρήτης, 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 28-07-2016 δήλωση - αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (όνο-
μα) ΡΕΝΑΤΟ (πατρώνυμο) ΒΕΝΤΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-12-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΛΟ-
ΠΟΤΑΜΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/6569/07-07-2016 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. 

Με Εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 

Ι

(4)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 τη φοί-

τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 

το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος 

αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του. 

 Με την αριθ. Φ.2824/2017/0000119/20-02-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης 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 31-10-2016 δήλωση -
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυ-
μο) ΜΟΥΤΣΙ (όνομα) ΕΡΜΑΝΤ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-01-1992, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2011 σύμφωνα με την αριθ. Φ21.1/3725 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας - Θράκης 
και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του 
από ΕΡΜΑΝΤ ΜΟΥΤΣΙ σε ΕΡΜΑΝΤ ΜΟΥΤΣΗΣ. 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ   

Ι

(5)
 Απόκτηση Ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την αριθ. Φ.15377/2014/14841/3-3-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
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διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 
217 Α΄) και του άρθρου 27 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄)
γίνεται δεκτή η από 2-10-2014 αίτηση της ΜΙΧΑΗΛΙ-
ΔΟΥ-ΚΟΣΤΑ ΜΕΛΙΝΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ που 
γεννήθηκε στις 26-9-1981 στη Βραζιλία, για απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 εδαφ. γ΄ του ν.3370/1955 (ΦΕΚ 258 Α΄). 

Με Εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ   

Ι

(6)
 Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας Αλλοδαπού 

Υπηκόου .

 Με την αριθ. Φ.4100/2017/0000096/28-02-2017 από-
φαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 
2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 
13-01-2017 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΤΖΙΡΟΥΔΑΣ (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
(πατρώνυμο) ΜΙΧΑΗΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 06-05-2014, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/
2004. 

 Με Εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ   

Ι

(7)
 Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας Ομογενούς 

Αλλοδαπής .

 Με την αριθ. Φ.2402/2017/0000347/01-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 05-10-2016 αίτημα 
του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΔΑ-
ΜΟΥΤΣΙΔΟΥ (όνομα) ΕΥΗ (πατρώνυμο) ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-07-2016, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

 Με Εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ 

Ι

(8)    
 Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ. 16477/2016/0001606/08-02-2017 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
26-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία: ΣΑΜΠΑΝΗ (SHABANI) ΜΑ-
ΡΙΟΛΑ (MARJOLA) ον. πατρός ΛΑΖΑΡΟΣ (LLAZAR), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α608358, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-12-1989 και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡ -
ΚΥΡΑΣ.

2. Με την Φ. 16456/2016/0002352/08-02-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
05-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλο-
δαπού υπό στοιχεία: ΔΕΝΕΚΟΣ (DENEKOS) ΠΑΝΤΕ-
ΛΗΣ (PANDELIS) ον. πατρός ΣΠΥΡΙΔΩΝ (SPIRIDON), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογε-
νούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α468733, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-10-1988 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

3. Με την Φ. 16245/2016/0002258/08-02-2017 α  -
πό   φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμέ νης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονί-
ου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 03-07-2014 αίτηση πολιτογράφη-
σης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΕΛΗΣ (BELI) 
ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDIAN) ον. πατρός ΒΛΑΣΣΗΣ (VLASHI), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α261110, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-03-1973 και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡ-
ΚΥΡΑΣ.

4. Με την Φ. 16081/2016/0001557/08-02-2017 α  -
πόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α΄) γίνεται αποδε-
κτή η από 20-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΓΚΡΕΜΟΣ (GREMO) 
ΚΟΣΜΑΣ (ΚΟΖΜΑ) ον. πατρός ΒΑΓΚΕΛ (VANGJEL), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογε-
νούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α261451, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-01-1971 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

5. Με την Φ. 17093/2016/0001307/08-02-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
27-04-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλ-
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λοδαπής υπό στοιχεία: ΚΙΟΡΗ (QORRI) ΜΑΤΙΛΝΤΑ 
(MATILDA) ον. πατρός ΜΙΧΑΛΛΑΚ (MIHALLAQ), κα-
τόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α467677, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-08-1989 και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡ-
ΚΥΡΑΣ. 

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

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ    

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(9)

  Στην αριθ. Φ.2569/2016/0002324/15-12-2016 από-
φαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας 
που δημοσιεύθηκε στο 4358/30-12-2016 ΦΕΚ (τ.Β΄), στη 
σελ. 44059, στήλη Β΄, στίχος 16 από κάτω: διορθώνεται 
η ημερομηνία γέννησης 

από το λανθασμένο: 
"28.09.2005" 
στο ορθό: 
"29.09.2005". 

 (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - 
Δυτικής Μακεδονίας  )

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