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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.16735/2016/0008255/02-03-2017 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 07-04-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΝΤΙΟΝΑ 
(επώνυμο) ΜΕΤΑΝΑΪ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-06-2000, και κατοικεί στο 
Δήμο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, 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 18-03-2000 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΜΕΤΑΝΑΪ (METANAJ) (κύριο όνο-

μα) ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDIAN).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΜΕΤΑΝΑΪ (METANAJ) (κύριο όνο-

μα) ΚΛΑΡΙΕΝΤΑ (KLARIEDA).
2.- Με την αριθ. Φ.16010/2017/0003917/02-03-2017 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 07-03-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΕΡΒΟΛΙ 
(όνομα) ΕΥΑΝΘΙΑ (πατρώνυμο) ΜΠΑΣΚΙΜ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-08-1997, και κατοικεί στο 
Δήμο ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, 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 30-06-2012 σύμφωνα με την 
αριθ. 14555/26/09-12-2015 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

3.- Με την αριθ. Φ.15484/2017/0003946/02-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, 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 02-02-2016 δήλωση - αί-
τηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΠΙΦΣΟ (όνομα) ΝΤΕΝΙΣΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-11-1984, και κατοικεί 
στο Δήμο ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2005 σύμφωνα με την 
αριθ. 15731/67/18-01-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

I

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1.- Με τη Φ.15709/2016/0003825/02-03-2017 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 Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 16-
02-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΙΝΑ (επώνυμο) ΖΟΥΠΑ (πατρώνυμο) 
ΠΕΤΡΕΦ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-03-2000, 
και κατοικεί στο Δήμο ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015, σύμφωνα με την 
αριθ. 19390/5/21-12-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

2.- Με τη Φ.15317/2016/0001856/02-03-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης 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 26-01-2016 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυ-
μο) ΜΟΥΡΑΤΑΪ (πατρώνυμο) ΜΠΑΡΔΥΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-12-1998, και κατοικεί στο Δήμο 
ΩΡΩΠΟΥ, 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 26-01-1998 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΑΪ (MURATAJ) (κύριο 

όνομα) ΜΠΑΡΔΥΛ (BARDHYL).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΑΪ (MURATAJ) (κύριο 

όνομα) ΤΖΕΒΕ (XHEVE).

3.- Με τη Φ.15700/2016/0003800/02-03-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης 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 16-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΖΑ (επώνυμο) 
ΚΟΝΤΡΑ (πατρώνυμο) ΜΧΙΛΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 26-05-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - 
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, 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 05-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

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

ΜΧΙΛΛ (MHILL).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΚΟΝΤΡΑ (KODRA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).
4.- Με τη Φ.15665/2016/0003494/02-03-2017 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 12-02-2016 δήλωση -αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΕΜΕΛΑ (επώνυμο) ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
16-07-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ 
-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2015, σύμφωνα με την αριθ. 9960/8/
5-7-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5.- Με τη Φ.15701/2016/0003801/02-03-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης 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 του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΚΟΣ-
ΤΙΝ (επώνυμο) ΜΟΥΚΟΥΡΙ (πατρώνυμο) ΜΙΡΑΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-03-2004, και κατοικεί 
στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, 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 28-02-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΜΟΥΚΟΥΡΙ (MUKURI) (κύριο 

όνομα) ΜΙΡΑΣ (MIRASH).
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ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΜΟΥΚΟΥΡΙ (MUKURI) (κύριο όνο-
μα) ΦΙΛΕ (FILE).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

I

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας ομογενούς 

αλλοδαπής.

  Με την αριθμ. Φ. 1310/2017/0000162/24-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του 
ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α), γίνεται δεκτό το από 09-03-2016
αίτημα της (επώνυμο) ΣΤΑΒΡΕΣΚΑ (όνομα) ΝΑΝΤΙΤΣΑ (πα-
τρώνυμο) ΜΙΧΑΗΛΟ, που γεννήθηκε στην ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥ-
ΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜ. ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ την 21-08-1970,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ. γ΄ του ν.δ. 3370/1955.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ

I

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας ομογενούς 

αλλοδαπής.

  Με την αριθμ. Φ. 1309/2017/0000163/24-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του 
ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α), γίνεται δεκτό το από 09-03-2016
αίτημα της (επώνυμο) ΚΑΛΑΪΤΖΙΕΒΑ (όνομα) ΜΑΡΙΓΙΑ (πα-
τρώνυμο) ΜΙΧΑΗΛΟ, που γεννήθηκε στην ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥ-
ΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜ. ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ την 30-07-1974,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ. γ' του ν.δ. 3370/1955.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ

I

(5)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1.- Με τη Φ.1786/2017/0000210/09-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 08-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδα-

πού υπό στοιχεία: ΣΟΝΟ (SONO) ΘΩΜΑΣ (ΤΗΟΜΑ) ον. 
πατρός ΘΑΝΑΣ (THANAS), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α422758, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-01-1952 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ.

2.- Με τη Φ.1782/2017/0000206/09-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 07-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΜΕΤΣΑΛΛΙΟΥ (MECALLIU) ΚΛΕΒΙΑ (KLEVJA) 
ον. πατρός ΠΥΡΡΟ (PIRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α486406, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-06-1991 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΣΗΤΕΙΑΣ.

3.- Με τη Φ.1777/2017/0000205/09-03-2017 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 03-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΡΕΚΟΣ (TREKO) ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
(LEONIDHA) ον. πατρός ΣΩΤΗΡ (SOTIR), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α279647, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-02-1956 
και κατοικεί στο Δήμο ΣΗΤΕΙΑΣ.

4.- Με τη Φ.1676/2017/0000350/09-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 16-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΜΙΤΣΟΥΛΙ (MICULI) ΑΝΔΡΕΑΣ (ADRIAN) ον. 
πατρός ΣΩΚΡΑΤ (SOKRAT), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α279516, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-05-1971 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

I

(6)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8η-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέ-

ας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχι-

στον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου. 

 Με τη Φ.2553/2017/0000004/06-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, 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 
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Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 11-01-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΟΦΙΑ 
(επώνυμο) ΒΟΣΚΑΝΙΑΝ (πατρώνυμο) ΣΑΣΟΥΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-05-2010, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, 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 19-01-2005 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΒΟΣΚΑΝΙΑΝ (VOSKANYAN) (κύ-

ριο όνομα) ΣΑΣΟΥΝ (SASUN).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΓΚΑΛΣΤΙΑΝ (GALSTYAN) (κύριο 

όνομα) ΕΡΜΙΝΕ (HERMINE).

  Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)
    Στην περίληψη της υπ' αριθμ. Φ.28816/2016/

0025341/13-9-2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η 
οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3033/22-9-2016 (τ. Β΄), 
στη σελίδα 31973 στην Α΄ στήλη στον 18ο στίχο εκ των 
άνω, διορθώνεται η εσφαλμένη ημερομηνία γέννησης 
από το εσφαλμένο «03-08-1962» στο ορθό «30-8-1962».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)
I

(8)
      Στην αρ. πρωτ. Φ.19286/2016/0025311/15-12-2016 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4428/
30-12-2016 (τ. Β΄) διορθώνεται το όνομα πατέρα 

από το εσφαλμένο : «ΒΑΓΓΕΛΗ» 
στο ορθό : «ΒΑΓΓΕΛΗΣ».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)  
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