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11 Απριλίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

2

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλλοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικη.

3

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο
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.

4

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικος.

5

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.

6

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.

7

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.

8

Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
9

Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Φ.145458/2017/
0002560/08.02.2017 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 560/
τ.Β/23.02.2017.

10

Διόρθωση σφάλματος στη διόρθωση σφάλματος
της αριθμ. Φ.1821/2016/0000975/ΑΚ/13-01-2017
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 567/τ.Β/23.02.2017.

11

Αρ. Φύλλου 1269

Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Φ.920/2017/
0000186/13.02.2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 858/τ.Β/16.02.2017.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.198320/2017/0003457/31-03-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγενές που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 08/11-02-2015 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
19-04-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΧΥΣΑ Όνομα ΙΛΙΡΙΑΝ Όν. πατρός ΧΑΜΙΤ, γεν.
27-03-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.201027/2017/0006829/31-03-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγενές που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 2/14-01-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
07-02-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΠΛΑΚΑ Όνομα ΕΝΤΜΟΝΤ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛ,
γεν. 09-12-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
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(2)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλλοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικη.
Με την αριθ. Φ.12614/2016/0025697/20-03-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, 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 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α')
γίνεται αποδεκτή η από 19-10-2016 δήλωση - αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΚΙΟ
(όνομα) ΜΑΤΙΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΧΑΡΑΛΑΜΠ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-04-1987, και κατοικεί στο
Δήμο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2002 σύμφωνα με την
αριθ. 14590/16/30-09-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
Ι

(3)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 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.
Με την Φ.35453/2015/0018660/20-03-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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 25-11-2015 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ (επώνυμο) ΝΤΙΛΑ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-01-2005, και κατοικεί στο Δήμο
ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 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 17-04-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΙΛΑ (DILA) (κύριο όνομα)
ΕΝΤΟΥΑΡΤ (EDUART)
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΙΛΑ (DILA) (κύριο όνομα) ΕΝΕΡΙΕΤΑ (ENERJETA)
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
Ι

(4)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικος.
Με την αριθ. Φ.10004/2016/0025699/20-03-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, 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 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α')
γίνεται αποδεκτή η από 19-10-2016 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΚΙΟ
(όνομα) ΠΥΡΡΟ (πατρώνυμο) ΧΑΡΑΛΑΜΠ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-12-1988, και κατοικεί στο
Δήμο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-09-2003 σύμφωνα με την
αριθ. 14590/17/30-09-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
Ι

(5)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.35502/2015/0018892/20-03-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από
30-11-2015 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΑ (επώνυμο) ΛΑΜΠΟΒΙΤΗ (πατρώνυμο) ΣΠΙΡΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
09-02-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
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τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015
σύμφωνα με την αριθ. 12690/150/19-11-2015 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

ων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα
με την αριθ. 345/17/06-03-17 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
Ι

Ι

(6)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.35401/2015/0018542/20-03-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από
24-11-2015 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής
με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΣΑ (επώνυμο) ΝΤΕΡΜΥΣΙ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
25-11-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015
σύμφωνα με την αριθ. 546/24/29-02-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
Ι

(7)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.34879/2017/0005348/20-03-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από
20-10-2015 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟΣ (επώνυμο) ΜΟΥΣΚΑΪ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
22-06-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΜΕΓΑΡΕΩΝ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξε-

(8)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με την Φ.38168/2016/0009784/30-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 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
07-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία: ΜΟΤΣΗ (MOCI) ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ (ELISABETA) ον.
πατρός ΣΤΕΦΑΝΟΣ (STEFAN), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α295677,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-05-1976 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ.
2. Με την Φ.38167/2016/0009785/30-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 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
07-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία: ΜΟΤΣΗΣ (MOCI) ΒΑΣΙΛΗΣ (VASIL) ον. πατρός
ΑΝΤΩΝΗΣ (ANDON), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α295676, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-11-1967 και κατοικεί
στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ.
3. Με την Φ.38382/2017/0001314/30-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 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
24-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής
υπό στοιχεία: ΠΑΠΑΣ (PAPA) ΙΩΣΗΦ (JOSIF) ον. πατρός
ΣΤΕΦΑΝΟΣ (STEFAN), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α495318, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-01-1997 και κατοικεί
στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Γενικής Διεύθυνσης
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(9)
Στην αριθμ. Φ.145458/2017/0002560/08.02.2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 560/τ.Β/23.02.2017, στη σελίδα 4846, α΄ στήλη,
20ο στίχο από το τέλος, διορθώνεται
Το εσφαλμένο: «… ΦΙΚΕΡΕΤΈ ...»,
στο ορθό: «… ΦΙΚΕΡΕΤΕ ...».

Τεύχος Β’ 1269/11.04.2017

από το εσφαλμένο:
«Φ.1858/2016/0001235/ΑΚ/11-01-2017»,
στο ορθό:
«Φ.1821/2016/0000975/ΑΚ/13-01-2017»
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
Ι

(11)

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
Ι

(10)
Στη διόρθωση σφάλματος της αριθμ. Φ.1821/2016/
0000975/ΑΚ/13-01-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 567/τ.Β/23.02.2017, στη σελίδα 4890,
στην α΄ στήλη, διορθώνεται ο αριθμός της απόφασης

Στην αριθμ. Φ.920/2017/0000186/13.02.2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 858/τ.Β/16.02.2017, στη σελίδα 7398, β΄ στήλη,
5ο στίχο, διορθώνεται
Το εσφαλμένο: «… ΚΑΣΤΡΙΟΥ ...»,
στο ορθό: «… ΚΑΣΤΡΙΟΤ ...».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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