
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας ομογενών 
αλλοδαπών.

2 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοί-
τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 
δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

3 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχο-
λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 
της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να 
έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

4 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 γέννηση 
του τέκνου.

5 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 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.

6 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει ολοκληρώσει μετά την 9/7/2015 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.

7 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-
λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

8 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 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.

9 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

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 διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

11 Διόρθωση σφάλματος στην αρ. πρωτ. Φ.84096/ 
2016/0031199/15-11-2016 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που δημοσιεύτηκε στο 3993/14-12-2016 ΦΕΚ (τ. Β΄).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας ομογενών 

αλλοδαπών.

  Με την αριθμ. Φ.106716/2016/0032357/06-03-2017 
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 217Α΄), 
γίνεται δεκτό το από 30-09-2016 αίτημα του (επώνυμο) 
ΛΥΡΙΤΖΗΣ (όνομα) ΑΝΘΩΝΙ ΤΖΩΝ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ, που γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 30-04-1977, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ. α΄ του ν.δ. 3370/1955.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
Ι

(2)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

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

τηση 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.848/2016/0002391/ΑΚ/07-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Διοίκησης Αιγαίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 17-11-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΑ 
(όνομα) ΓΙΟΝΙΝΤΑ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-06-1993, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΑΜΟΥ, 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 30-06-2012 
σύμφωνα με την αριθ. 4641/15-9-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος

ΑΝΝΑ ΛΥΓΕΡΑ

Ι

(3)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να 

έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

  Με την αριθ. Φ.1259/2016/0002371/ΑΚ/07-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αιγαίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 24-11-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΑΝΤΖΑ 
(όνομα) ΠΑΥΛΙ (πατρώνυμο) ΣΠΙΡΟ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-09-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΜΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. 6126/4-11-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου 
και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του 
από ΠΑΥΛΙ ΡΑΝΤΖΑ σε ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΝΤΖΑΣ.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος

ΑΝΝΑ ΛΥΓΕΡΑ

(4)
    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.1288/2017/0000094/ΑΚ/02-03-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 23-01-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΟΥΑΝΤΑ 
(επώνυμο) ΜΠΛΟΣΜΙ (πατρώνυμο) ΜΠΟΥΚΟΥΡΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-06-2002, και κατοικεί 
στο Δήμο ΣΑΜΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμι-
μα στη χώρα από 10-04-1998 και ο πατέρας της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΛΟΣΜΙ (BLLOSHMI) (κύριο 

όνομα) ΜΠΟΥΚΟΥΡΟΣ (BUKUROSH).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΛΟΣΜΙ (BLLOSHMI) (κύριο 

όνομα) ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ANDELINA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος

ΑΝΝΑ ΛΥΓΕΡΑ

Ι

(5)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 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.1263/2016/0002444/ΑΚ/07-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αιγαίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 05-12-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΟΥΠΟ 
(όνομα) ΒΙΟΡΕΛ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-06-1996, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΑΜΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 
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σύμφωνα με την αριθ. 6250 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος

ΑΝΝΑ ΛΥΓΕΡΑ

Ι

(6)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει ολοκληρώσει μετά την 9/7/2015 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.1402/2016/0001514/24-02-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 08-11-2016 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΑΦΑΪ 
(όνομα) ΝΑΡΝΤΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-07-1995, και κατοικεί στο Δήμο 
ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016, 
σύμφωνα με την αριθ. 5778/12-09-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ

Ι

(7)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-

λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με τη Φ.1528/2017/0000135/24-02-2017 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί-
ρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 03-02-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΑΝΑ (επώνυμο) ΤΕΡΝΟΒΑ 
(πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
06-12-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016, σύμφωνα με 
την αριθ. 8613/07-12-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ

Ι

(8)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 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.2032/2016/0004130/14-02-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 14-07-2016 δήλωση - αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΙΝΤΑ (όνο-
μα) ΑΜΠΝΤΟΥΛ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-08-1995, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΙΣΣΑΜΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014, 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4./6267/28-6-2016 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(9)

    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  Με την Φ.1640/2017/0000277/06-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄), γίνεται απο-
δεκτή η από 24-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΕΡΝΤΙΛΛΑ (BERDILLA) ΒΑ-
ΣΙΑΝΑ (VASJANA) ον. πατρός ΜΠΕΡΤΙ (BERTI), κατόχου 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7498 Τεύχος Β’ 874/16.03.2017

του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α439403, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
01-01-1994 και κατοικεί στο Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

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 διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.2172/2016/0004616/16-02-2017 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 76Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 18-10-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ 
(επώνυμο) ΤΣΑΝΑ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-11-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΑΝΙΩΝ, 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 της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 04-09-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕ-
ΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΑ (CANA) (κύριο όνομα) 

ΓΙΑΝΝΗ (JANI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΑ (CANA) (κύριο όνομα) 

ΑΝΙΛΑ (ANILA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(11)
    Στην αριθμ.Φ.84096/2016/0031199/15-11-2016 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής που δημοσιεύτηκε στο 3993/14-12-2016 
ΦΕΚ (τ. Β΄) ως προς το επώνυμο, γίνεται η εξής διόρθωση: 

από το λανθασμένο: «ΙΣΜΑΛΑΪ»
στο ορθό: «ΙΣΛΑΜΑΪ».

  (Από την Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής)  

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